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editorial

Milí čtenáři,
před pár dny jsem dostala příležitost navštívit seminář věno-
vaný emoční inteligenci. Bylo to v době, kdy vrcholily práce 
na tomto jarním vydání našeho časopisu, takže se mi logicky 
začala obě tato témata v hlavě spojovat. 

Možná by vás až překvapilo, že významnou roli hrají naše 
emoce nejen v běžných, každodenních rozhodováních, ale 
i v těch čistě profesních. A to i v případech, kdy se jedná o na 
první pohled technické úlohy – například, jaké si zvolit auto, 
když máme k dispozici veškeré technické údaje o každém 
z nich. Testy prokázaly, že ať se navenek tváříme sebechytře-
ji, nakonec u nás vždy převáží to, jestli se nám dané auto líbí 
a „něčím nás přitahuje“, nebo ne. A pozor, tyto testy vycházejí 
v podstatě stejně pro muže i pro ženy! Proč ale v úvodu k me-
dicínské technice mluvím o autech? Poněvadž, pokud toto 
platí téměř stoprocentně při výběru aut, pak v případě posu-
zování zdravotního stavu člověka toto musí platit ještě víc. 

Praktičtí lékaři toto dobře vědí a umějí s tím zacházet. Není 
to tak dávno, co mi můj ortoped řekl: „Není až tak důležité, 
jaký nález vám popíšu, ale to, jak se doopravdy cítíte.“ A o tom 
to je. Jsou lidi, kteří by podle objektivního, tedy ideálně na 
přístrojích změřeného nálezu, měli být těžce nemocní a mít 
velké potíže, ale oni je nemají. Anebo obráceně: člověku je 
opravdu špatně, a přitom má všechny testy a vyšetření v nor-
mě. Znamená to nutně, že je hypochondr? Vůbec ne. Každý 
z nás má jinak nastavené vnímání bolesti, obecně jakéhokoliv 
diskomfortu a každý z nás reaguje na podněty jinak. A jsme 
zpátky u emocí.

V tomto okamžiku přichází na scénu lékař, který stojí před 
velmi složitým úkolem: musí rozklíčovat a na základě svých 
znalostí a zkušeností posoudit, jak moc si objektivní klinický 
a subjektivní pacientský obraz vzájemně odporují a proč tomu 
tak je. Na to ale neexistuje žádný exaktní postup. Zde musí lé-
kař zapojit především svoji empatii. Empatie ale není nic jiné-
ho než emoce. Emoce jsou tedy velmi důležité a v našich živo-
tech hrají nezastupitelnou roli. Mají ale ještě jednu klíčovou 
vlastnost: jsou matematicky neuchopitelné a nedají se naučit. 
Proto je nemají a ani z principu nemohou mít roboty. 

Současný trend však směřuje mílovými kroky k plné digi-
talizaci a automatizaci nemocnic. To ale nestačí. Hovoří se 
o tom, že nemocnice již brzy nebudou vůbec potřeba, nebo 
jen v  malých počtech. Veškerá diagnostika bude probíhat 
na dálku, prevence bude tak dokonalá, že se výrazně omezí 
počet propuknutých onemocnění, a veškerá následná péče 
bude opět probíhat v domácím prostředí pacienta. 

Před nedávnem jsem v  Hannoveru vyslechla prezentaci 
jedné významné automobilky, že do pár let bude vyrábět 
auta, která budou fungovat jako plně digitální inteligentní 
huby. Kromě toho, že se budou řídit sama apod., v tzv. hlu-
chých dobách, např. když čekáte na křižovatce na zelenou, 
vám změří tlak, teplotu a zhodnotí váš zdravotní stav. Výsled-
ky auto neodešle do nemocnice, ale na lékařský server, který 
vyhodnotí, jak na tom jste. Pokud špatně, tak vám auto samo 
navrhne změnit směr a místo do práce jet k lékaři (zatím ještě 
z masa a kostí, později pouze na interaktivní obrazovce, kte-
rou si vytáhnete z kapsy a rozrolujete například na předním 
skle auta). To, že takto nízký tlak máte běžně a že to nezname-
ná, že byste omdlívali, anebo naopak, že vám teď stoupnul, 
protože vás čeká nepříjemná schůzka se šéfem, se bude autu 
i obrazovce asi vysvětlovat těžce. Samozřejmě, můžete jejich 
doporučení ignorovat. Stejně jako to děláme už teď běžně 
s navigací. Jenže jak pak rozpoznáte, že teď už nekecá a že 
máte opravdu infarkt? 

Ať už vám budeme na stránkách tohoto časopisu tvrdit coko-
liv, pokud budete mít pocit, že plná digitalizace a automatizace 
zdravotnictví nepovede k ničemu dobrému, pak tomuto poci-
tu klidně věřte. Je to emoce, která je určitě správná. A držme 
si palce, aby těmto emocím naslouchali především ti, kteří bu-
dou rozhodovat o propouštění lékařů a zdravotních sester a je-
jich náhradě sice přesnými, ale zcela neempatickými přístroji. 

Andrea Cejnarová 
šéfredaktorka

Rostoucí počet progresivních 
chirurgů se inspiroval pokrokem 
v aditivní výrobě k použití 
implantátů specifických pro 
pacienta (PSI) a vodítek řezu 
vytvořených 3D tiskem z kovu jak 
pro složité, tak i pro jednoduché 
postupy.
Případové studie, které se začaly 
objevovat, poskytují přesvědčivé 
důkazy o tom, že chirurgové, 
kteří si kromě standardních nebo 
tradičně vyrobených implantátů 
osvojili tuto technologii, 
trvale dosahují lepších a lépe 
předvídatelných výsledků ve 
smyslu bezpečí a spokojenosti 
pacienta i efektivity a ekonomie 
nemocnice.
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Léčba kmenovými buňkami je vědecky dostatečně odůvodněná 

Bezpečnost buněčné terapie kmenovými buňkami 
u pacientů trpících amyotrofickou laterální sklerózou 
(ALS) celosvětově potvrzuje více než deset klinických 
studií publikovaných v prestižních vědeckých časopi-
sech. Většina z nich ukazuje i na pozitivní efekty této 
léčby. K obdobnému závěru dospěli i vědečtí pracov-
níci ÚEM AVČR na základě sledování pacientů lékaři 
ve FN Motol, kteří prováděli aplikaci KB a sledování 
pacientů v zatím první a jediné české klinické studii 
zkoumající bezpečnost a účinnost KB u ALS. Na zákla-
dě všech dostupných informací proto ÚEM AV ČR trvá 
na tom, že používání kmenových buněk při léčbě ALS 
mimo klinickou studii je dostatečně vědecky i eticky 
odůvodněné.

Výše zmiňovaná česká klinická studie (AMSC-
-ALS-001) byla Státním ústavem pro kontrolu léčiv 
(SÚKL) a Etickou komisí FN Motol schválena v roce 
2012. Smyslem prováděné studie bylo prokázat, zda 
lze zmírnit potíže, nebo dokonce zastavit zhoršování 
klinického stavu pacientů a tím zlepšit kvalitu jejich 
života. Rada ÚEM AV ČR ve svém stanovisku z 16. 12. 
2015 zdůraznila, že výzkum a léčba těžce nemocných 

pacientů jsou motivovány principy lékařské etiky 
a snahou jim pomoci. Tento záměr ohodnotila s uzná-
ním i Etická komise AV ČR. 

„Jako vědkyně i jako lékařka jsem pevně přesvědčena, 
že léčba ALS pomocí kmenových buněk je pro pacienty 
přínosná, může ale pouze zpomalit průběh choroby, 
nemusí být účinná u všech pacientů a pacienty nemůže 
vyléčit. Překvapuje mě závěr Etické komise AV ČR, která 
na základě svého zkoumání konstatuje, že poskytování 
kmenových buněk pacientům s ALS není dostatečně 
vědecky odůvodněno. Osobně si jejich rozhodnutí vy
kládám tak, že dostatečnost vědeckého odůvodnění je 
míněna tak, že neznáme ještě kompletně nemoc samot
nou, ani jak ji můžeme vyléčit. Na druhé straně zahra
niční klinické studie, s aplikací kmenových buněk u ALS, 
které ukazují účinnost této léčby a také pozitivní výsled
ky naší studie není možné ignorovat,“ komentuje prof. 
MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka Ústavu experimen-
tální medicíny AV ČR, v. v. i. 

K publikaci určené výsledky klinické studie AMSC-
-ALS-001 prokazují, že u téměř 70 % pacientů došlo 
na základě analýzy výsledků objektivních funkčních 

testů k statisticky významnému zpomalení progrese 
neurologického deficitu, které přetrvávalo 3 až 12 mě-
síců. Většina z těchto pacientů navíc vykazovala ně-
kolik měsíců po podání KB stabilní hodnoty v testech 
svalové síly končetin a nedošlo u nich po dobu 12 mě-
síců k významnému zhoršení ventilačních parametrů 
(FVC>65 %). U několika pacientů došlo dokonce ke 
zlepšení některých testovaných funkcí. U žádného 
z výše zmíněných pacientů nebyla zaznamenána 
závažná nežádoucí reakce v souvislosti s podáním 
buněk. První český pacient byl léčen mimo klinickou 
studii teprve v roce 2014, kdy již byly k disposici vý-
sledky v klinické studii u 18 pacientů! 

Jsme na začátku dlouhé cesty účinnějšího boje 
s ALS, ale už teď má tato terapie své pozitivní účinky 
a bylo by nemorální a neetické vážně nemocným čes-
kým pacientům tuto možnost zamlčet. Pouze ošetřu-
jící lékaři, nikoliv pracovníci ÚEM, jim mohli terapii 
kmenovými buňkami po důkladném zvážení podat, 
plně v souladu se zákonem. 

ČTK

Výcviková střediska 
záchranářů mohou 
získat až miliardu 
na modernizaci

Výcviková a vzdělávací střediska záchranářů v Česku 
mohou získat na dotacích více než miliardu korun na 
modernizaci. Výzvu k podávání žádostí o podporu vy-
hlásilo ministerstvo pro místní rozvoj, zájemci mohou 
o peníze žádat od letošního 15. dubna do 31. prosince 
2018. 

Peníze mohou posloužit třeba na stavební úpravy 
a technické vybavení středisek, výukový software 
nebo pomůcky. O dotace mohou žádat hasiči, poli-
cisté, různé státní organizace zajišťující vzdělává-
ní složek integrovaného záchranného systému či 
kraje jako zřizovatelé zdravotnických záchranných 
služeb.

Na modernizaci výcvikových a vzdělávacích cen-
ter je určeno 869 milionů korun z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj a až 153 milionů ze státního 
rozpočtu na spolufinancování. Výzva byla vyhláše-
na v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), ve kterém je také od konce loň-
ského roku mimo jiné přes 1,75 miliardy korun na 
techniku pro záchranáře.

Loni vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj v rám-
ci IROP dohromady 19 výzev v celkové hodnotě přes 
37 miliard korun. Podpora je směrována do všech kra-
jů České republiky kromě hlavního města Prahy. 

ČTK

Cenu za statečnost obdržel za rok 2015 
chirurg Tomáš Šebek

Cenu udělil Lékařský odborový klub – Svaz českých 
lékařů (LOK-SČL) chirurgovi z pražské Nemocnice 
Na Františku Tomáši Šebkovi, který se opakovaně 
zúčastnil humanitárních misí organizace Lékaři bez 
hranic na Haiti a v Afghánistánu. MUDr. Šebek převzal 
ocenění na 20. reprezentačním plesu lékařů českých, 
který už tradičně pořádají Česká lékařská komora 
a LOK-SČL.

„Oceněný doktor Šebek je zástupcem všech českých 
lékařek a lékařů, kteří se spolu s Lékaři bez hranic 
účastní humanitárních misí v obtížných a často ne
bezpečných podmínkách epidemií, přírodních kata
strof a válečných konfliktů,“ říká mluvčí České lékař-
ské komory Michal Sojka.

Druhou slavnostní ceremonií na plesu bylo předání 
finančního daru 300 000 korun organizaci Lékaři bez 
hranic od České lékařské komory. Dar odhlasovali de-
legáti listopadového sjezdu stavovské organizace.

Osmatřicetiletý břišní chirurg Šebek se připojil k Lé-
kařům bez hranic v roce 2010, kdy odjel na svou první 
misi na Haiti. Jako vedoucí lékař spinální jednotky pak 
působil v letech 2011 a 2012 na traumatologii univer-
zitní nemocnice v irském Dublinu, odkud odcestoval 
na svou druhou misi na Haiti. V roce 2013 nastoupil 
do Nemocnice Na Františku, kde pracuje jako ordinář 
chirurgické jednotky intenzivní péče. Odsud se jako 
hlavní traumatolog vypravil na svou třetí misi do se-
verního Afghánistánu. Téhož roku vydal i svoji prv-
ní knihu „Mise Haiti – 6 měsíců s Lékaři bez hranic“, 
z jejíhož prodeje podporuje haitského studenta me-
dicíny na Karlově Univerzitě. Na jaře 2014 byl Šebek 

zvolen sekretářem rakouské sekce a permanentním 
členem kongresu ženevského operačního středis-
ka Lékařů bez hranic. V roce 2015 si zopakoval misi 
v Afghánistánu.

MUDr. Šebek říká: „Jako břišní chirurg jsem na mi
sích postavený před situace, kdy musím operovat hlavu, 
šroubovat dlouhé kosti či dělat menší cévní operace,“ 
popsal. Za nejtěžší na misích považuje operace dětí. 
„Dospělí jsou strůjci svého štěstí. Dítě za nic nemůže, to 
se jenom připletlo a mělo smůlu,“ řekl.

Šebek je v pořadí již jednadvacátým nositelem vý-
roční ceny. Prvním oceněným byl v roce 1997 profesor 
chirurgie Pavel Pafko, známý úspěšnou operací plicní 
rakoviny prezidenta Václava Havla.  

ČTK
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Lokalizace dokumentace 
medicínské techniky
V tomto rozhovoru se ptáme představitele mezinárodní skupiny STAR Group, překladatelské a softwarové agentury, na možnosti 
efektivního a kvalitního překladu medicínské technické dokumentace. Na otázky redakce odpovídá jednatel společnosti 
STAR Czech s. r. o., pan Ing. László Jankovics.

Jak dlouho se již zabýváte lo-
k a l i z a c í ,  p ře k l a dy  te c h n i c ké 
do kumentace?
Letos máme 32.  výročí: naše mateř-
ská společnost STAR AG Švýcarsko 
vznikla v  roce 1984, dnes jde o  roz-
sáhlou síť 51 poboček na 4 kontinen-
tech. Jako poslední jsme otevírali 
pobočky ve Vietnamu a  v  Kanadě. 
V  současné době máme asi tisíc za-
městnanců a několik desítek tisíc ex-
terních spolupracovníků. „Českoslo-
venské“ zastoupení STAR Group bylo 
založené v roce 2000 v Praze.

Překlad medicínské techniky je jed-
nou z Vašich hlavních specializací?
Překládáme zejména technickou do-
kumentaci, manuály, katalogy, servis-
ní knížky, dále lokalizujeme software, 
ale poskytujeme také další služby, 
jako je tlumočení, tisk, audionahráv-
ky, tvorbu audiovizuál ních aplikací 
a softwarová řešení. Naše hlavní obo-
ry jsou medicínská technika, chemie, 
farmacie, biotechnologie a  další pří-
buzné obory na jedné straně a auto-
mobilový průmysl, strojírenství, au-
tomatizace a další technické obory 
na straně druhé. Překládáme také 
související právnické, ekonomické, 
obchodní či marketingové texty. Na 
překladech u nás vždy pracuje odbor-
ník v  daném oboru. Ten v  prvé řadě 
rozumí odbornému textu, který pře-
kládá, a  v  druhé řadě rozumí cizímu 
jazyku a správně se vyjadřuje ve svém 
rodném jazyce, tj. v  cílovém jazyce 
překladu. Není nic horšího, než když 
překladatel, byť má sebelepší jazyko-
vé znalosti, nerozumí tematice pře-
kladu. Každý čtenář se zajisté během 
své praxe setkal s  překladatelskou 
perlou z pera takového „odborníka“.

Jak vybíráte překladatele pro tyto 
náročné odborné texty?
Aktivně hledáme odborníky na růz-
ných fórech, v institucích či na vyso-
kých školách a  překladatelé se nám 
hlásí sami. Každý zájemce o  spolu-
práci prochází podrobným testová-
ním. Musí vyhotovit zkušební pře-
klad, který hodnotí odborník daného 
technického oboru z  hlediska věcné 
a technické správnosti, dále pak profe-
sionální korektor z hlediska stylistiky 
a jazykové správnosti. Po ohodnocení 

dle několika kritérií se vybírají ti nej-
lepší, kteří pokračují do dalšího kola. 
V  tomto kole již pracují na „ostrých“ 
projektech, kdy jsou podrobováni 
důkladné kontrole zkušenými ko-
legy s  dlouholetou praxí. Teprve po 
několikaměsíční spolupráci se daný 
překladatel oficiálně zvolí za našeho 
spolupracovníka. Poměr těch, kdo se 
k  nám hlásí a  koho vybereme, mluví 
za vše: 60 : 1.

Které jazykové kombinace 
zpracováváte?
Díky naší rozsáhlé síti poboček jsme 
schopni zajistit překlad v  jakékoliv 
kombinaci. Na denní bázi překládáme 
do většiny evropských jazyků, dále 
také např. do čínštiny, vietnamšti-
ny, thajštiny, korejštiny či kazaštiny. 
U asijských jazyků pociťujeme v po-
slední době zvýšený zájem klientů.

Využíváte nějaký speciální překlada-
telský software?
Ano, je to námi vyvíjený software 
Transit NXT pro překlad podporova-
ný počítačem (CAT – Computer-Aided 
Translation) s  překladovou pamětí, 
fuzzy logikou a  správou terminolo-
gie. Tento náš původně interní soft-
ware vyvíjíme již více než 25 let, nyní 
je nabízen i  k  licencování pro další 
zájemce.

Strojový překlad ale mnohdy není 
zrovna kvalitní…
Pozor, nejde o strojový překlad! Tento 
software nenahrazuje práci překla-
datele, jen maximálně jeho práci ze-
fektivní a  zpřesní. Překladová paměť 
funguje tak, že software si zapama-
tuje každou přeloženou větu, kterou 
v něm překladatel kdy napsal. Když se 
pak v  budoucnu vyskytne identická 
věta, tato se již automaticky předpře-
loží (samozřejmě s možností kontroly 
překladatelem). Díky této funkci se dá 
u textů, kde se některé textové pasáže 
neustále opakují (technická doku-
mentace je ideální případ), dosáhnout 
značných časových i finančních úspor. 
A my se o tyto úspory dělíme s klien-
tem formou výrazných slev za tyto 
textové pasáže. Další výhodou této 
funkcio nality je konzistentnost překla-
du a terminologie v celé dokumentaci, 
což je velmi žádoucí pro kvalitu textu.

Jak funguje fuzzy logika?
Pokud software nenalezne 100% 
identickou větu v  překladové pa-
měti, je stále možné, že tam nalezne 
nějakou dostatečně podobnou větu. 
Např. v  dlouhé větě se změnilo jen 
jedno nebo dvě slova, celý zbytek 
věty je identický. V  tomto případě 
překladatel dostane tzv. fuzzy na-
bídku, ve které ihned vidí barevně 
zvýrazněný rozdíl ve dvou větách. 
Nabídku překladu tak může převzít 
a dopřeložit jen tato dvě odlišná slo-
va. Výsledkem je opět vyšší efektivita 
a zachování konzistentnosti překladu 
v celé dokumentaci. Tedy efektivněj-
ší a kvalitnější práce – to je vždy náš 
prvořadý cíl.

Takže Váš software nabízí opětovné 
využití práce překladatele pomo-
cí sofistikovaného srovnávacího 
mechanizmu?
Ano, přesně tak. Díky srovnávacímu 
mechanizmu se dá běžně docílit 30%, 
někdy až 80% úspory času i nákladů 
při překladu technické dokumenta-
ce. Navíc software Transit NXT má 
i  funkci pro zachování konzistentní 
terminologie. Pokud stejný výraz 

přeložím různými způsoby, software 
mě upozorní na nejednotnou, nekon-
zistentní terminologii. 

Co novým zájemcům o  Vaše služby 
– např. výrobcům medicínské tech-
niky – nabízíte?
Krátký zkušební překlad zdarma, aby 
se nový zájemce mohl přesvědčit 
o  kvalitě naší práce. Podrobnou sta-
tistiku u  každé zakázky s  přesným 
rozsahem úplných či částečných shod 
a s vyčíslením slev za tato opakování. 
Kvalitně zpracovaný překlad odbor-
níkem s medicínským vzděláním. 

Děkuji Vám za rozhovor. 

Kontakty: Ing. László Jankovics 
(laszlo.jankovics@star-group.net), 
+420 608 320 100

 ▸ 32 let zkušeností v mnoha medicínských oborech  

 ▸ Překlady příbalových letáků o dvou stranách i manuálů laboratorních 
či diagnostických přístrojů o tisíci stranách 

 ▸ Překladatelé – odborníci s medicínským vzděláním  

 ▸ STAR Czech s. r. o. – zakládající člen klastru MedChemBio 

 ▸ Odborný překlad, korektura, validace, správa odborné terminologie, 
grafická úprava

 
Reference zákazníků: 
Abbott Laboratories ▲ Bien-Air ▲ Boehringer Ingelheim ▲ Dräger  
Dürr Dental  ▲ Harro Höfliger ▲ Hoechst-Biotika ▲ Horiba   
Johnson & Johnson ▲ Leica Microsystems ▲ Linet ▲ MAQUET   
Mediseal ▲ Mettler Toledo ▲ Roche Switzerland ▲ Schiller AG  
Straumann AG ▲ Uhlmann ▲ Venner Medical ▲ Villa Sistemi 
Medical ▲ Walmark

STAR Group a medicínské překlady
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BioVendor se rozrůstá 
na zahraniční trhy
Držitelem prestižního ocenění EY Technologický podnikatel roku 2015 České republiky se stal Viktor Růžička, předseda představenstva 
a majitel společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a. s. BioVendor je významným distributorem širokého spektra produktů in 
vitro diagnostiky a specializovaného sortimentu klinických produktů a zároveň mezinárodně působící biotechnologickou společností 
s vlastním výzkumem, vývojem, výrobou a obchodní sítí. Biovendor nabízí kompletní sortiment pro oblast imunochemie přes klinickou 
biochemii, hematologii, mikrobiologii, molekulární biologii až po patologii. Pan Růžička by tak laskavý, že poskytnul rozhovor i do 
našeho odborného časopisu.

Pane řediteli, proč jste svoji kariéru 
začal studiem medicíny?
Původně jsem chtěl studovat biolo-
gii, a v  mládí jsem dokonce uvažoval 
o veterinárním lékařství, ale pak jsem 
se rozhodl jinak. Pokud bych se hned od 
počátku úzce specializoval, například 
na molekulární biologii, nemusel bych 
hned nalézt uplatnění. 

Pracoval jste a studoval v zahraničí, 
konkrétně v  Německu a USA. Byla 
tato zkušenost klíčová pro další roz-
voj a úspěch vašeho podnikání?
Určitě byla. Byl jsem lépe orientova-
ný v oboru a získal kontakty na řadu 
firem.

Je o vás známo, že často akvírujete 
firmy. Lze předem odhadnout, jak 
bude akvizice úspěšná?
Nedá. Zatím jsme měli štěstí a dosud 
se nám nestalo, že bychom akvírovali 
firmu a následně se ukázalo, že to byla 
chyba. Doufám, že se to nezmění.

Když přičleníte nového firemní-
ho partnera do skupiny, jak dalece 
ovlivňujete jeho firemní kulturu?
My se snažíme do firmy příliš neza-
sahovat. Firmu kupujeme, protože je 
dobrá, takže nemá význam ničit její 
vnitřní kruhy, a proto jsme v  tomto 
směru spíše konzervativní a opatrní. 
Dosud jsme koupili 5 firem a brzy jich 
bude 7. Od naší první akvizice uběh-
ly již 4 roky a zatím je vše v pořádku. 
Začínáme však mít trochu problém 
s brandingem, máme například 5 log 
a s  tím budeme brzy muset něco 
podniknout.

Jak zvládáte jako generální ředitel 
mít přehled o všem, co se děje v tak 
košaté firmě? 
Zatím to jde velmi dobře, protože 
všechny mé firmy se navzájem dopl-
ňují. Jedním z hlavních kritérií výbě-
ru nových firemních partnerů vždy 
byla komplementarita, ne to, čemu 
se říká anglicky overlap. Snažím se 
číst všechny maily a odpovídat na ty, 
které mě zaujmou, což zabere zhruba 
3 hodiny denně.

Kolik máte v současné době 
zaměstnanců?
Nyní jich bude 370.

Jaký je váš manažerský styl?
Linie managementu je v  našich spo-
lečnostech spíše horizontální. Nemá-
me vybudované systémy vertikálních 
subordinací, takže jsme velmi liberální 
a necháváme lidi dělat chyby. Rozhod-
ně nejsem takový ten nešťastný druh 
manažera, který se snaží dělat všech-
no sám a úplně o všem vědět. Myslím, 
že takový manažerský styl je zhoubný 
a dlouho nevydrží. Přestože většina lidí 
mého druhu bývá workoholiky, já tako-
vý nejsem.  

Produkce vaší firmy je zaměřena spí-
še na zahraniční nebo české trhy?
Firma je rozdělená na dvě části, im-
portní business, který dělá asi polo-
vinu našeho výkonu, a výrobní část, 
což je vývoj, výzkum a výroba všeho 
možného jak v česku, tak v zahraničí. 
Aktuálně se tyto subjekty snažíme 
rozdělit do dvou samostatných entit. 
Produkce našeho německého partne-
ra je určena pro německý trh a na ex-
port z Německa. 

Můžete směry vašeho podnikání blí-
že specifikovat? 
Obchod s laboratorní technikou je im-
portní byznys, s kterým jsme původně 
začínali. Z  celého světa dovážíme do 
ČR laboratorní přístroje a spotřební 
materiál pro jejich využití. Od klinické 
biochemie po imunoanalýzu, hemo-
stazeologii, imunologii, bakteriologii, 
molekulární biologii, transfuzní me-
dicínu a další. Jakmile jsme zvládli 
vydělat nějaké peníze, tak jsem dílem 
z nudy založil takovou malou výzkum-
nou skupinu a začali jsme vyvíjet naše 
vlastní soupravy, tak zvané ELISY. 
Metoda ELISA je založena na jednodu-
chém principu vazby mezi antigenem 
a příslušnou protilátkou a je jednou 
z nejběžnějších analýz v biochemic-
kých a klinických laboratořích. Využívá 
se k detekci antigenu či protilátek, hor-
monů, toxinů a podobných molekul 
v sérech či vzorcích v široké škále obo-

rů od medicíny přes molekulární bio-
logii a genetiku, mikrobiologii, imuno-
logii až k biotechnologiím. Část, které 
říkáme R&D, vyvíjí a vyrábí soupravy 
na stanovení a kvantifikaci nově obje-
vených a pochopených molekul, které 
mají nějaký význam ve výzkumu nebo 
diagnostice. 

Jak byste srovnal podnikání v České 
republice a v zahraničí?
Já myslím, že taková ta běžná praxe je 
v  Čechách velmi dobrá. Nejsem scho-
pen se připojit ke kritikům, protože 
například ve srovnání s  Německem 
a se Spojenými státy, což jsou prostředí, 
které znám, je to z hlediska legislativy 
i úrovně regulací v Čechách mnohem 
jednodušší. Proto si přeji, abychom se 
zahraničnímu podnikatelskému pro-
středí přibližovali co nejpomalejším 
tempem, a nerozumím příliš těm, kteří 
tvrdí, že v  zahraničí je to pro podni-
katele výrazně lepší. Já to vidím spíš 
obráceně.

Vy zde pro své podnikání nepociťuje-
te žádné překážky?
Ne, vůbec ne. Byl bych velice nerad, 
pokud bych se musel například odstě-
hovat do Německa, přestože jsem tam 
strávil spoustu let a nikdy se tam necítil 
jako cizinec. 

A co nové trhy, například Čína?
V tuto chvíli nemáme ambice expan-
dovat do Číny. Kdysi jsme měli malou 
firmu v  Hongkongu, a jelikož naši 
partneři v  Číně byli velmi obtížně 
ovladatelní a komunikovatelní, firmu 
jsme prodali za jeden dolar. Neuza-
víráme se zcela, ale zatím nemáme 
chuť se tam angažovat. Kromě toho 
Čína není v současné době v optimál-
ní kondici, protože boom, který tam 
byl po celá desetiletí uměle živen, se 
nyní dostává do určitého stresu. Nás 
zajímá především Evropa a Spojené 
státy. V  USA bychom chtěli podnik-
nout významné kroky, a pokud nám 
firemní rozpočet dovolí, chystáme 
se tam zakoupit několik firem. Další 
trhy si necháváme na později. Zatím 
nejsme připraveni vstoupit například 
na brazilské, indonéské či jiné trhy. 
Máme tam obchodní partnery a dou-
fáme, že se zatím budeme moci svézt 
na jejich saních.

Z jakého oboru jsou americké firmy, 
potenciální partneři? 
Jedna se zabývá něčím obdobným 
jako my a vyrábí sérologické testy. Pro 
nás je významný fakt, že tato firma má 
své produkty FDA certifikované, což 
znamená, že jejich zboží prošlo velice 
náročnou posudkovou procedurou 
a je uvolněno pro diagnostické využi-
tí v  americké medicíně a lze je hradit 
z  amerických pojištění, což je na této 
firmě velice cenné. Záměrem je dostat 
naše domácí výrobky také na úroveň 
FDA certifikace. Atraktivní je rovněž 
lokalizace firmy, protože bychom se 
chtěli dostat z východního na západní 
pobřeží USA, kde má tato firma v San 
Diegu sídlo. V tomto městě je obrovská 
koncentrace farmaceutického průmy-
slu a tím pádem našich potenciálních 
klientů.

Jaké procento ze svého zisku inves-
tujete do výzkumu?
Já bych řekl, že velké, zhruba 20 %.

Domníváte se, že Biovendor je úspěš-
ný proto, že má kvalitní vedení, ane-
bo jste natrefili na technologie, které 

MUDr. Viktor Růžička
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jsou pro současnou medicínu nadmí-
ru potřebné?
Oboje. Byli jsme na správném místě 
ve správný čas a také musíte dělat věci 
dobře. 

A co konkrétně děláte dobře?
Například mám nos na zboží. Vím, po 
čem jít a co nechat ležet. Cítím, že více 
než znalosti, je to spíše intuice. U vý-
zkumných témat se nesmíte často mý-
lit, jinak se dostáváte do komplikací.

Proč jste se přihlásil do soutěže nej - 
úspěš nější technologický podnikatel?
To je tajemství. To vám nemohu říci.

Velmi často se zúčastňujete různých 
konferencí a veletrhů, jak v Čechách, 
tak v  zahraničí. Některé firmy se 
tomu brání. Jaký je váš názor?
Záleží na tom, jak je firma zralá a jaké 
je povědomí o ní. Některé nadnárod-
ní společnosti vynechávají i velké 
globální veletrhy. Oborové veletrhy 
jsou z 90 % zaměřeny na B2B, a tam je 
účast firmy, která si buduje postavení, 
nutná, přestože je to spojeno s velký-
mi finančními náklady. Říká se, že po-
lovina výdajů na reklamu, včetně vele-
trhů, je zbytečná, ale nikdo neví, která. 
My potřebujeme mít na výstavišti roz-
sáhlejší výstavní prostory a někdy nás 
veletrh v  zahraničí, například Arab 
 Health, stojí řádově miliony korun. Na  
některých veletrzích, konkrétně třeba 

Medice, se zase setkáváme s  našimi 
distributory a dodavateli a je to velký 
svátek a společenská událost.

Menší akce, konference a semináře, 
jsou také někdy velmi drahé, ovšem 
mohou se vyplatit.  

Vy máte ještě potřebu tak úspěšnou 
firmu zviditelňovat? 
V  zahraničí příliš známí nejsme, přes-
tože nabízíme lepší zboží než lokální 
konkurence. 

Nemůže to být tím, že nejste oborově 
úzce vyhranění?
Ne, domnívám se, že i firmy, které jsou 
rozkročeny zeširoka, mají svůj fokus. 

Jací pracovníci jsou lepší? Čeští, 
nebo zahraniční?
Není mezi nimi žádný podstatný rozdíl. 
V našem oboru podnikání se nesetkáte 
často s nespolehlivými pracovníky.

Jsou absolventi českých univerzit 
dobře připraveni na pracovní využití 
ve vašem oboru?
Není důvod si nějak výrazně stěžovat, 
ale nalézt skutečně vynikajícího absol-
venta není jednoduché.

Zaměstnáváte specialisty 
ze zahraničí?
Moc ne, ale není to proto, že bychom 
nechtěli a občas se nějací jednotlivci 
vyskytnou. 

Jak jste daleko s vašimi projekty ro-
botiky a umělé inteligence?
Nyní jsme ve fázi těsně před uvedením 
na trh hned tří různých projektů, do 
kterých jsme velmi investovali. Do-
sud se pracovalo na vývoji a testování 
a nyní se zařizuje CE značení. Jsem veli-
ce napjatý, jak to dopadne. Pokud se vše 
podaří a výrobky se začnou prodávat, 
mám v hlavě další projekty.

O co se konkrétně jedná?
První z projektů se jmenuje Colony 
Picker a je to taková malá revoluce 
v mikrobiologii – robot, který rozeznává 
kolonie z Petriho misky a potřebnou ko-
lonii je schopen nejen identifikovat, ale 
i přenést na jiné místo. Pomocí hmot-
ností spektroskopie je možné identi-
fikovat patogeny. Vezmete neznámou 
kolonii, vložíte do stroje, zmáčknete 
tlačítko a vyleze vám Staphylococcus 
aureus nebo Moraxella catarrhalis. Do-
sud se tento úkon prováděl manuál ně 
a my jsme vyvinuli robota, který záro-
veň vše archivuje, což je naprosto ve 
shodě s nároky na správnou laboratorní 
a lékařskou praxi. Technologie na po-
znávání bakterií hmotnostním spektro-
skopem jsou celosvětově na vzestupu, 
již funguje 5 tisíc takových analyzátorů. 
Naše představa je, že 10 % uživatelů 
by mělo mít zájem právě o ten náš. Při 
ceně 70 tis. euro prodat 500 takových 
robotů by znamenalo velký úspěch. 
Tohoto robota budeme poprvé nabízet 

na velkém mikrobiologickém kongresu 
v Amsterodamu.

Druhý systém, Colony Counter, je 
taková menší součást prvního. Tento 
stroj umí počítat kolonie a je schopen 
rozpoznat, zda se jedná o kolonii, nebo 
artefakt. Pokud jedna kolonie vyrůstá 
z druhé, je schopen je rozlišit.

Třetí projekt, Array Reader, je čtecí 
zařízení, které umí vyhodnocovat in-
tenzitu signálu z několika mnoha bodů 
v jednom poli. Není to fotometr, který 
měří koncentraci v  jednom prostředí, 
ale multiplikační systém, který je scho-
pen naměřit 150 bodů v jednom místě. 
Array Reader potřebujeme ke čtení na-
šich vlastních diagnostik. 

Jak trávíte volný čas?
Převážnou část volného času trávím 
se svými psy, kterých mám 5. Dělám 
s nimi túry po lesích, někdy vycházíme 
ráno a vracíme se až na oběd. Na péči 
o psy mám samozřejmě pomocníky. 
Vlastníme ještě koně, ale já osobně 
nejezdím. Také rád rybařím, poslední 
léta hlavně na moři. Třikrát až čtyřikrát 
ročně navštěvuji rovníkové destinace, 
Seychely, Polynésii, Maledivy nebo ob-
last Karibik. A co mě velmi mrzí, již mně 
nezbývá čas na čtení krásné literatury 
a studium jazyků.

Děkuji za rozhovor 

Ivana Strasmajerová

Rychlá analýza bakteriální rezistence

Při otravě krve bakteriální infekcí často za-
chraňují život širokopásmová antibiotika, 
která by měla působit co nejrychleji. Může 

se ale stát, že bakterie, které otravu působí, jsou na 
podaná antibiotika rezistentní. Pokud se tento stav 
zjistí až po dlouhých, mnohdy až sto hodin trvají-
cích laboratorních testech, může být pro pacienta 
již pozdě.

Rychlejší postup, kdy je možné výsledky těchto 
testů znát už po devíti hodinách, vyvinuli ve Fraun-
hoferových institutech FIT a ILT za spolupráce s uni-
verzitní klinikou v Cáchách. Díky němu je možné vy-
brat pro pacienta daleko dříve účinné antibiotikum, 
které bakterie spolehlivě usmrtí. Nový testovací sys-
tém je založen na optické metodě. Po osvitu testova-
ného vzorku laserem se zárodky nákazy ozáří, podle 
čehož se dá odhadnout množství bakterií v  krvi. 
Při následujícím kroku se tyto částice od ostatní krve 
oddělí a podrobí testům v živném prostředí se spe-
ciálními antibiotiky. Průběh testů a vývoj zárodků 
až po extrapolaci růstové křivky sleduje algoritmus 
v další části přístroje. Tak je možné vždy již po něko-
lika hodinách určit, jak který medikament je účinný. 
Program pro pacienta zároveň určuje i sled výhod-
nosti jednotlivých medikamentů. 

Testování vzorku  
pro bakteriální rezistenci

7

rozhovor
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Smiths Medical žádá přesnost, 
i proto zvolil stroje Engel
Společnost Smiths, jejíž počátky sahají až do roku 1851, původně vyráběla hodinky. Na počátku 20. století se začala zabývat rovněž 
výrobou součástek pro letecký průmysl. Obě tyto aktivity v průběhu minulého století opustila a začala se naplno soustředit 
na zdravotnictví, to již pod názvem Smiths Medical. Dnes patří mezi top 100 společností obchodovaných na londýnské burze.

V  rámci expanze, která trvá již 
celá desetiletí (do  portfolia 
 Smiths Medical postupně přiby-

ly firmy CADD, Level 1, Deltec, Portex, 
BCI, Medfusion, Wallace, Medex, Jel-
co, Pneupac, Graseby, SurgiVet), firma 
v září 2013 otevřela závod také v Hrani-
cích na Přerovsku. V tamním CT Parku 
vyrábí zejména jednorázové zdravot-
nické pomůcky k  podpoře dýchání či 
k dodávkám léčiv.

„Důvodů k rozhodnutí pro hranic-
kou lokalitu bylo několik. Nejdůle-
žitější byla snaha o  zjednodušení 
celosvětového dodavatelského 
řetězce, a  tím i  zlepšení zákaznic-
kého servisu a  snížení celkových 
nákladů. Nemalou roli v  rozhodo-
vání měla ale i  strategická poloha 
Hranic v  centru Evropy s  napoje-
ním na celoevropskou dálniční síť,“ 
uvedl při slavnostním otevření zá-
vodu provozní ředitel společnosti 
Smiths Medical Czech Republic Jiří 
Pokorný. 

V  současnosti má Smiths Medical 
na celém světě dva výrobní závody: 
jeden v mexické Tijuaně (ten je urče-
ný pro americké trhy) a druhý právě 
v  Hranicích (pro zbytek světa), kam 
byla postupně přenesena výroba 
z Anglie.

Specifický na první pohled
Výrobní prostor hranického závodu 
je specifický na  první pohled. Podo-
bá se showroomu, ve kterém výrobci 
předvádějí své produkty patřičně na-
leštěné a nasvícené, aby jejich před-
nosti vynikly co nejlépe. Zde však 
nejde o  to, zaujmout potenciálního 
zákazníka, ale o  dodržení přísných 
hygienických předpisů. Výrobní haly 
jsou hermeticky uzavřeny, ale velká 
okna po jejich obvodu umožňují na-
hlížet do nich ze všech stran. A když 
stroje zrovna nepracují, je možné 
sledovat na velkých obrazovkách za-
věšených nad okny výrobní program 
ze záznamu. Vedle obrazovek jsou 
pak umístěny informační tabule s po-
pisem právě sledovaných výrobních 
postupů.

Podobně přísná pravidla platí i pro 
evidenci produkce. Vše, co vstupuje 
do  výroby, materiály počínaje, pro-
chází detailní evidencí, aby v případě 
reklamace ze strany koncového uži-

vatele – která v oblasti zdravotnictví 
může mít pro podnik dalekosáhlé 
následky – bylo možné vše, co se týká 
výrobního procesu, řádně doložit. 
Podrobné údaje o  konkrétní zakáz-
ce tak lze dohledat i  s  desetiletým 
odstupem.

Expanze pokračuje
Smiths Medical se v  Hranicích stále 
rozrůstá (místa k tomu má dost, tamní 
průmyslový park je totiž opravdu velmi 
rozsáhlý). Cílem firmy je mít v dohled-
né době k  dispozici tři extruzní linky 
a 12 až 14 vstřikolisů. Mezi nimi budou 
dominovat rakouské stroje Engel. Ně-
které jsou již v provozu, tady však v pro 
ně netypickém bílém hávu (běžná bar-
va strojů této značky je totiž zelená). 
Bílé jsou i proto, aby na nich byla i drob-
ná nečistota ihned vidět.

Současný strojový park Smiths 
Medical by se měl brzy rozšířit. 
Uvést však nový vstřikovací stroj 
do  takto náročného provozu není 
jen tak. Stroj totiž musí podstoupit 
instalační kvalifikaci – validaci, o níž 
se musí vypracovat obsáhlý proto-
kol, v němž se potvrdí, že stroj spl-
ňuje veškeré nároky na něj kladené. 
Když je stroj validován, procházejí 
obdobnou procedurou i  výrobky, 
které nový stroj začíná produkovat. 
„Například validace výroby obturá-
torů – nástrojů k zavádění tracheos-
tomické trubice – trvá dva až čtyři 
měsíce. I  zde je schvalovací proce-
dura poměrně složitá a  okruh lidí, 
kteří musejí vydat odborný posu-
dek, je poměrně široký,“ upozorňuje 
procesní inženýr hranického závodu 
Jakub Hruškovský. 

Bez sloupků to jde lépe
V  provozu je již například stroj Engel 
victory 200/80 – stroj s uzavírací silou 
80 tun a – jak je to u Engelu obvyklé – 
bez vodicích sloupků. Tato originální 
technologie umožňuje i  na  relativně 
malém stroji vyrábět velké díly, dosa-
hovat nezanedbatelných úspor energie 
a i údržba je jednodušší. Stroj je osazen 
nejmodernější verzí řídicího systému 
Engel – CC 300, který obsluze skýtá při 
práci vysokou míru pohodlí. Tento sys-
tém rovněž umožňuje vcelku snadnou 
integraci robotu, přičemž obsluha se 
nemusí učit žádný zásadně nový pro-
gramovací postup. 

„Doposud jsme zde instalovali 
starší stroje, které k nám přicházely 
v  rámci transferu výroby z  Anglie, 
nyní se však již připravujeme na in-
stalaci nových. Do  pěti let bychom 

V hranickém závodě Smiths Medical používají také stroj Engel victory 200/80 – stroj s uzavírací silou 80 tun 
a – jak je to u Engelu obvyklé – bez vodicích sloupků
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tu chtěli mít celkem 14 strojů,“ říká 
Jakub Hruškovský. 

Vysoké nároky na přesnost
V  hranickém závodě Smiths Medical 
jsou v současné době v provozu i dvě 

extruzní linky. Vyrábějí se na nich pro 
různé medicínské aplikace hadičky 
z rozmanitých materiálů – z PVC, poly-
amidu či LDPE. Některé hadičky jsou 
velmi specifické, například ty, které 
jsou součástí epidurálního katétru, mu-

sejí mít vnější průměr 0,85 mm a vnitř-
ní 0,4 mm. Při takto malých rozměrech 
se proto kladou vysoké nároky na přes-
nost (odchylka se pohybuje v rozmezí 
2 až 5 µm). Zohlednit je přitom třeba 
řadu faktorů, jako je smrštění materiá-

lu, rychlost odtahu či rychlost chlazení. 
Proto musí být vše předem velmi přes-
ně propočítáno. 

Je zde také speciální linka, jež má 
taveninovou pumpu. Jedná se o kla-
sické zubové čerpadlo, přes které se 
nežene olej, jako je tomu u spalova-
cích motorů, ale polymerní mate-
riál. Díky přesnosti tohoto čerpadla 
se dosahuje velmi stabilních tlaků, 
takže nedochází k  rozměrovým 
odchylkám.

Spolupráce s místními se rozvíjí
A  jak se nový závod Smiths Medical 
etabloval vzhledem k  severomorav-
skému regionu? „Snažíme se spolu-
pracovat s  firmami ze zdejšího okolí, 
například s nástrojárnami Linaset z Bu-
dišova, Alfa Chrom z  Bruntálu nebo 
s  třineckým Mepacem,“ vyjmenovává 
Jakub Hruškovský. „Protože se však 
plastikařina v našem regionu velmi roz-
víjí, je zde velká poptávka po kvalifiko-
vané pracovní síle. V současné době tak 
máme obrovské problémy se sháněním 
kvalitních pracovníků. Proto se snaží-
me vychovávat si například seřizovače 
ve  vlastních kurzech,“ dodává Jakub 
Hruškovský. 

Ve výrobním portfoliu 
hranického závodu Smiths 
Medical je například: 

Epidurál – Balení obsahuje základní 
komponenty potřebné k  provedení 
epidurální anestezie. Katétry jsou vy-
robeny z nylonu, aby byly optimálně 
jasné, pevné a odolné proti zlomení. 
Hladké zakončení minimalizuje trau-
ma během zavádění a značení na ka-
tétru usnadňuje zavedení do  přesné 
polohy.

Pesarový kroužek – Slouží ke zmír-
nění problémů souvisejících s  pro-
padlou dělohou nebo jejím posunem. 

Katétry Sure Pro – Používají se 
k  transferu embrya při umělém 
oplodnění. Jemný přenos dává vy-
sokou šanci na úspěšný zákrok. Díky 
unikátní technologii mikrobublinek 
je celý katétr viditelný při sonografic-
kém vyšetření ultrazvukem. 

Sestavy Trachy Kitting – Rozšiřu-
jí portfolio výrobků Blue Line Ultra. 
Tyto tracheostomické trubice jsou 
kompletovány do  speciálních setů 
a  doplňovány přídavnými kompo-
nenty, jako je skalpel, svorky a podob-
ně. Používají se na operačních sálech 
nebo také při rychlé záchranné po-
moci v terénu.

BLU Trachy – Tyto tracheostomic-
ké trubice jsou vyrobeny z  termo-
plastického PVC a  zajišťují dýchání 
pacien tů ústy nebo krkem. Používají 
se také k odstranění respiračních se-
kretů. Výrobek se dodává ve velikos-
tech od 6 do 10 mm. 

Petr Jechort
V Hranicích se vyrábějí a balí například katétrové sady pro epidurální anestezii

Engel victory 200/80 je osazen nejmodernější verzí řídicího systému Engel – CC 300, který obsluze skýtá 
při práci vysokou míru pohodlí
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Čip v mozku  
řídí pohyby
Experimentální programy s řízením pohybu pomocí mozkových signálů se stále těší velké pozornosti odborné i laické veřejnosti, 
vojáků, médií i sponzorů. V minulém vydání jsme informovali o některých zajímavých výsledcích, jež byly prezentovány na 45. výroční 
schůzi americké Společnosti pro neurologii (Society for Neuroscience), jež se konala v Chicagu. 

V  minulých dnech vzbudil za-
slouženou pozornost experi-
ment s  26letým paraplegikem 

Ianem Burkhartem z Dublinu (ame-
rický stát Ohio), který nyní dokáže po-
hybovat pravou ruku sám v  různých 
směrech. Dokáže ji ovládat jen svými 
myšlenkami! Čip v jeho mozku převá-
dí impulsy mozkové aktivity v pohyby 
rukou. Jinými slovy: člověk může moz-
kovými signály elektricky stimulovat 
určité svaly na předloktí. Výzkumníci 
z Battelle Memorial Institute a Ohio Sta-
te University (obě v Columbusu) před-
stavili výsledek svého experimentu 
v renomovaném časopise Nature. 

Ian Burkhart se zranil na dovolené, 
když mu bylo 19 let. Tehdy se vydal pla-
vat do rozbouřeného moře. Jedna vlna 
jej však odhodila na skalní útes. Měl 
štěstí, že neštěstí přežil, ale ochrnul. Po-
ranil si totiž míchu a nemohl pohybovat 
ani rukama, ani nohama. Jeho mozek 
nebyl schopen ovládat zbytek těla. 

Nešťastný mladík se nechtěl se zoufa-
lým stavem smířit a po několika letech 
úporného hledání nalezl výzkumný pro-
gram americké univerzity v Ohiu, který 
hledá řešení v podobných situacích. Byl 
přijat a v roce 2014 mu implantovali po-
čítačový čip o velikosti hrášku do té ob-
lasti mozku, která řídí pohyby lidského 
těla. Když si v duchu řekne „otevři ruku“, 
potom jeho mozek vytváří charakteri-
stický vzorec aktivity. Vědci vyvinuli 
samoseučící software, který umí dekó-

dovat takové typy mozkové aktivity. 
Počítačový program překládá myšlenky 
v reálném čase do impulsů, jež selektiv-
ně stimulují svaly elektricky. 

Ian Burkhart se stal prvním člověkem, 
který vyzkoušel nový mozkový implan-
tát. Ten je napojen na elektrody umístě-
né ve svalech na rukou. Tak vědci obešli 
funkci míchy a vytvořili kabelové spo-
jení mezi mozkem a končetinami.

„Když jsme poprvé všechno připojili, 
když jsem poprvé mohl hýbat rukou, 
byl to velký šok,“ prohlásil Burkhart, 
který nyní dokonce zvládne na televiz-
ní konzoli zahrát jednoduchou skladbu 
na kytaru. Na setkání s  novináři také 

předvedl, jak dokáže nalít vodu z karafy 
nebo jak je schopen manipulovat s kre-
ditní kartou.

Přiznal, že posledních 36 měsíců 
nebylo snadných. Experiment vyža-
doval mnoho měsíců tvrdého trénin-
ku. Navíc – po umístění implantátu 
trpěl často velkými bolestmi hlavy. 
Teprve koncem loňského roku si na 
bolest zvykl, jak sám dnes již s úsmě-
vem na tváři říká. Ale všechna ta ná-
maha prý stála za to. „Mým největším 
snem je nyní získat funkčnost obou 
rukou. To by mi umožnilo být mno-
hem více soběstačný při každoden-
ních činnostech.“

Výzkumný tým vedl Chad Bouton, 
který konstatuje, že dosáhli vynika-
jícího výsledku: „V posledních deseti 
letech jsme se naučili dešifrovat signály 
z mozku úplně ochrnutých pacientů. 
Nyní jsou tyto myšlenky poprvé trans-
formovány v pohyb.“

Zatím je zařízení příliš velké a pro pa-
cienta málo komfortní. 

Jeden z členů týmu, neurochirurg Ali 
Rezai z Ohio State University, již myslí 
dopředu: „Věříme, že tato technologie 
dostane bezdrátový systémem, kte-
rý spojí mozkové signály a myšlenky 
s okolním světem.“

Samotná stimulace svalu pomocí 
mozkových signálů není novinkou. 
Podle odborníků nepodílejících se na 
tomto programu je však pozoruhodné, 
jak se podařilo najít v mozku ochrnuté-
ho pacienta to rozhodující místo, které 
odpovídá za pohyby paží, a přesně do 
něho čip implantovat. Ovšem tato me-
toda představuje u pacienta obrovské 
riziko, protože při operaci může odu-
mřít část nervových buněk.

Širší nasazení tohoto postupu nelze 
očekávat v nejbližší budoucnosti, ale 
výzkumy technologie Brain-Compu-
ter Interfaces (BCI) pokračují. Sám 
Chad Bouton nyní přešel na vedoucí 
pozici ve výzkumném ústavu Fein-
stein Institute for Medical Research in 
New York. 

/ks/
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Digitalizace – plus a minus
Zatímco se experti předhánějí v líčení báječného světa, který nastane, až nás digitalizace zcela prostoupí, hovoří její kritici o úskalích, 
jež se mohou projevit především ve zdravotnictví.

V čem spočívá těžiště?
Základem procesu, jemuž říkáme di-
gitalizace nebo také nová průmyslová 
revoluce, je politika. Jejím úkolem je 
vytvořit rámcové podmínky pro digi-
talizaci nejen průmyslu a dopravy, ale 
i zdravotnictví. Cílem je dosáhnout si-
tuace, kdy se digitální pokroky budou 
příznivě dotýkat všech lidí, čili budou 
znamenat rozhodný přínos ke zlepšení 
kvality života. V  tomto úhlu pohledu 
spočívá těžiště digitalizace ve třech ob-
lastech: v prosíťování, v telemedicíně 
a ve vývoji nových terapií.

Téměř všichni praktičtí lékaři, ale také 
nemocnice již využívají digitálních 
dat. Ale mnohde chybí účinná výmě-
na informací čili efektivní transfer dat. 
Máme na mysli především elektronic-
ké zpracování pacientových údajů. 
Jejich základem musí být elektronická 
zdravotní knížka, jež obsahuje kromě 
anamnézy a diagnózy také rozpis me-
dikamentů. Takový standardizovaný 
medikamentní plán musí obsahovat 
povolené kombinace léků, což by mělo 
přispět jednak k účinnější a bezpečnější 
léčbě a jednak odstraněním duplicity 
ke snížení spotřeby léčiv.

V České republice jsme sice nastoupili 
principiálně správnou cestu, ale miliar-
dové investice přinesly jen skromné 
výsledky.

Další oblastí je telemedicína. Pod 
tímto pojmem se skrývají nejen nové 
medicínské technologie, ale také zce-
la běžná, elementární zdravotní péče. 
Například by lidé, bez rozdílu místa 
pobytu, mohli být vybaveni měřicí-
mi přístroji a denně prostřednictvím 
chytrých telefonů přenášet data ze své-
ho měření krevního tlaku a EKG i další 
údaje do telemedicínského centra 
v určitém zdravotnickém zařízení. Tak 
by se například u některých rizikových 
pacientů dalo zabránit infarktům atd.

Třetí prospěšnou možností, již nabízí 
digitalizace, je nová terapie pomocí tzv. 
internetové medicíny. To neznamená, 
že si pacient sám bude na síti vyhledávat 
rady lékaře. Při používání tohoto způso-
bu získávání informací hrozí pacientovi 
naopak velké nebezpečí způsobené ne-
důvěryhodností anonymity internetu, 
kdy se za erudovaného lékaře může vy-
dávat laik, nebo dokonce zločinec.

Naopak, pod pojmem internetová 
medicína se rozumí průběžná kontrola 
pacienta, a tím i zlepšení terapie napří-
klad při onemocnění cukrovkou. Údaje 
o zdravotním stavu pacienta by se v bu-
doucnu měly zpracovávat ve velkopočí-
tačích schopných analyzovat obrovská 

množství dat. Technologie Big Data 
zažívá nyní všeobecně velký rozmach.

Tudy asi povede cesta k „personi-
fikaci“ medicíny, ke stanovení léčeb-
ných postupů podle přesného a velice 
podrobného zjištění stavu pacienta 
v  kombinaci multidisciplinárních vy-
šetření. (Zatím se to děje empiricky po-
dle názorů a zkušeností různých odbor-
ných lékařů a konsilií, což trvá dlouho 
a vyžaduje velké náklady.) Od těchto 

počítačových analýz si hodně slibují 
především lékaři zabývající se zhoub-
nými nádory, i když je jim jasné, že stroj 
bude vždy jen pomocník a rozhodující 
slovo musí mít lékař.

V  této souvislosti se samozřej-
mě nabízí otázka rovnováhy mezi 
ochranou osobních dat a jejich vy-
těžením pro lékařské účely. Tady 
je už dnes riziko poměrně velké. 
Existuje ještě jedna přednost digitali-
zace – a ta spočívá v lidech samotných. 
Mnoho nových možností totiž nabízejí 
aplikace v  smartphonech nebo fitne-
ssových náramcích, které lidem kont-
rolují zdravotní stav a doporučují pohy-
bové aktivity – od kondičního běhu přes 
nejrůznější rozcvičky až po systematic-
ké posilování. „Nositelná elektronika“ 
tak doslova rozdmýchala novou vlnu 
zájmu o zdravý životní styl, zvyšuje 
preventivní péči a zdravotní uvědomě-
ní uživatelů nejnovější elektroniky.

Současně také posiluje odpovědnost 
každého jednotlivce za jeho zdraví. 

Nové možnosti 
Například v Německu se začíná uplat-
ňovat digitální metoda, jež pomáhá 
diabetikům. Firma Emperra uvedla 
na trh injekční stříkačku s  funkcí 
Bluetooth, jež umožňuje plně au-
tomatizovat datovou dokumentaci 
o hladině cukru v  krvi a stanovit in-
zulinovou dávku. Tak je možné se 
vyhnout chybě jak při určení aktuální 
hodnoty, tak při samotném dávková-

ní, a tak zabránit možným zdravot-
ním následkům. Digitální vyhodno-
cení a komunikace mezi pacientem 
a ošetřujícím lékařem tak optimalizu-
je zdravotní péči.

Velmi pozitivní roli hraje digitali-
zace v  péči o pacienty se srdečními 
onemocněními. 

Je zřejmé, že digitalizace zjednodušu-
je komunikační procesy mezi jednotli-
vými účastníky řetězce pacient-lékař, 
nemocnice-pojišťovna.

Významné v postavení tématu digi-
talizace patří také laboratořím. Už dnes 
je možné analyzovat zdravotní stav 
pacien ta z pouhé kapky krve. Stačí za-
řízení velké jako kreditní karta vybave-
ná  čipem s  odpovídajícím softwarem, 
které některá vyhodnocení dokáže 
provést okamžitě. Nebo může získaná 
data přenést pomocí chytrého telefonu 
do vzdálené laboratoře vybavené po-
třebnými analytickými přístroji a výsle-
dek poslat zpět a zobrazit je na stínítku 
smartphonu. 

Nejde jen o diagnostiku a terapii, ale 
i o prevenci. Pomocí digitálních pří-
strojů se tak dá analyzovat hygienické 
prostředí v domě nebo kvalita vodních 
zdrojů.

A to už nemluvíme o využívání tzv. 
rozšířené reality v nemocnicích, kdy si 
lékař nasadí lehké nenápadné brýle, na 
něž se mu promítá zdravotní dokumen-
tace nemocného. 

Žádné minusy?
O nevýhodách se mluví mnohem 
méně, než by mělo. Snad proto, že 
v  lidech je hluboce zakořeněna obava 
ze všeho nového, neznámého, a tedy 
i z digitalizace ve zdravotnictví. Většina 
odborníků se proto ani nemusí snažit 
upozorňovat na možná rizika a úskalí, 
protože ta pociťuje každý, byť možná 
podvědomě, intuitivně.

Mnoho expertů se také bojí psát o čí-
hajících nebezpečích jednoduše proto, 
aby nebyli svými kolegy označováni za 
staromily bránící pokroku, který se stej-
ně nedá zastavit.

Asi se nemáme pokoušet zastavit 
celosvětový trend, ale měli bychom se 
snažit zmírnit rizika. Především je to 
nespolehlivost přenosových sítí, uložišť 
a chyby lidského faktoru. Jak často se 
stává, že přijdete na úřad, do pojišťovny, 
do banky, ale i do nemocnice – a nejdou 
počítače. Jednou proto, že vypadl proud, 
jindy kvůli něčemu, co vám jako klien-
tovi raději ani neřeknou. A bez spojení 
není velení. To platí jak v  armádě, tak 
v civilu. Jinými slovy – co má dělat ope-
ratér, který čeká na důležitou informaci 
od jiného specialisty vzdáleného třeba 
desítky ba stovky kilometrů, ale marně. 
Expert se mu neozve. Nemůže, protože 
se mu třeba vybil mobil a nemá možnost 
jeho činnost obnovit. 

Druhým nebezpečným aspektem je 
možnost zneužití informací. To je zvláš-
tě nebezpečné v dnešní době doslova 
přeplněné hackery, kteří napadnou tře-
ba počítač nemocnice. Než se útok od-
vrátí, může stát mnoho lidských životů. 

Z dosavadní zkušenosti ze zemí s roz-
vinutou digitální kulturou však jedno-
značně vyplývá, že digitalizace jako 
revoluční proces neprostupuje pouze 
průmyslem či dopravou, ale stále vý-
razněji se prosazuje i ve zdravotnictví. 
Je sice zatížena značnými pořizovacími 
investicemi, ale snižuje provozní nákla-
dy, zvyšuje komfort pacienta i lékaře 
a především umožňuje rychlejší a přes-
nější výsledky. 

/ks/

Už dnes je možné analyzovat zdravotní 
stav pacienta z pouhé kapky krve. Stačí 
zařízení velké jako kreditní karta, které 
vyhodnocení dokáže provést okamžitě.
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Inteligentní zdravotnické 
zařízení
Nemocnice a ani jiná zdravotnická zařízení nejsou pro většinu pacientů vždy právě nejpříjemnějším místem. Dlouhé čekání 
v klaustrofobických a neútulných prostorách některých čekáren se pro většinu z nich stává nepříjemným, dokonce až skličujícím 
zážitkem. I několik výzkumů prokázalo, že právě prostředí, ve kterém je pacientům poskytována zdravotní péče, má velký vliv na 
jejich zdraví či celkový progres v léčbě. Vzhledem k uvedenému je tedy nezbytné, aby poskytovatelé zdravotní péče kladli důraz 
i na prostředí, ve kterém zdravotní péči poskytují. Příjemné prostředí zefektivňuje léčbu, zvyšuje komfort nejen pacientů, ale 
i zdravotnického personálu, který zdravotní péči poskytuje.

K vytvoření lepšího prostředí pro 
pacienty, a tedy i zvýšení kvality 
a úrovně poskytovaných slu-

žeb ze strany zdravotnického zařízení 
může výraznou měrou přispět využí-
vání nejmodernějších technologií v po-
skytování zdravotní péče založené na 
koncepci SMART, respektive inteligent-
ního zdravotnického zařízení.

Co je to SMART zdravotnické zařízení? 
Je to místo, kde se technologie a design 
konvergují s cílem zvýšení kvality zdra-
votní péče. Jednoduše řečeno, inteli-
gentní zdravotnické zařízení funguje 
lépe, rychleji a efektivněji. Takové za-
řízení je poháněno nejen novými re-
gulačními požadavky, ale i finančními 
omezeními a optimalizací pracovních 
sil. K přechodu na SMART zdravotnické 
zařízení je nutné přezkoumat veškeré 
procesy v rámci zdravotnického zaří-
zení, a to nejen provozní, ale i léčebné. 
Velmi důležitým prvkem inteligentního 
zdravotnického zařízení jsou technolo-
gie. Ale nejen ty. Důležitým, dokonce až 
kritickým prvkem je také design a návrh 
zdravotnického zařízení včetně infra-
struktury a designu lůžek, ambulancí… 
Návrh zařízení v konečném důsledku 
významnou měrou přispívá i k využitel-
nosti moderních technologií či optimali-
zaci procesů i péče o pacienta.

Vzhledem k tomu, že design a uspo-
řádání je z pohledu SMART zdravot-
nického zařízení velmi důležitým 
prvkem, očekává se již od projektantů 
nových zdravotnických zařízení, že 
je budou navrhovat a stavět tak, aby 
splňovala potřeby pacientů i zdravot-
nického personálu právě z pohledu 
využití SMART technologií. Jelikož 
vývoj nových technologií postupuje 
závratnou rychlostí, je také nutné, 
aby projektanti již při návrzích zdra-
votnických zařízení předpovídali bu-
doucnost. Dá se totiž předpokládat, že 
v době dokončení stavby, respektive 
přestavby zdravotnického zaříze-
ní bude technický pokrok jinde než 
v době, kdy se stavba zdravotnického 
zařízení plánovala. Zdravotničtí archi-
tekti a projektanti musejí tedy spojit 
architekturu s technologiemi. Očekává 
se od nich, že navrhnou takovou IT in-

frastrukturu, která bude extrémně fle-
xibilní, takovou, která bude schopna 
přijmout nové technologie i za 10, 15, či 
20 let. Taková řešení mohou v součas-
nosti znamenat navrhování aktuální 
nepotřebných věcí tak, aby bylo zdra-
votnické zařízení i v budoucnu připra-
veny na neustálé zlepšování.

Koncept SMART zdravotnického zaří-
zení by měl být navržen tak, aby se jím 
dosáhlo následujících cílů:

 ▸ bezpečnost a klinická kvalita
 ▸ produktivita
 ▸ jednoduché použití pro pacien-
ty, zdravotnický personál, rodiny 
a ošetřovatele
 ▸ excelence zdravotnických služeb
 ▸ optimální využití zdravotnických 
technologií, informací a  ochrana 
pacienta.
Uvedených cílů SMART zdravotnic-

ké zařízení dosáhne především tím, že 
integruje aktuální informace a  komu-
nikační technologie a  zkombinuje je, 
respektive propojí s:

 ▸ pečlivým návrhem zařízení tak, aby 
bylo dobře přístupné a efektivní
 ▸ počátečním inženýrstvím a konti-
nuálním redesignem klinických a ob-
chodních procesů tak, aby fungovaly 
spolehlivě a bezpečně
 ▸ konstantním důrazem na pacienta 
a jeho spokojenost
 ▸ zaměřením pozornosti na zabezpe-
čení vynikajícího pracoviště pro zdra-
votnický personál.
Jak už bylo uvedené, jedním ze zá-

kladních znaků SMART zdravotnic-
kého zařízení je využívání SMART 

technologií. Na obr. 2 je uvedený 
příklad využití jednotlivých SMART 
technologií přímo ve  zdravotnickém 
zařízení.

Nové moderní technologie ale samy 
o sobě nestačí. Je třeba také to, aby spo-
lu navzájem komunikovaly. A právě 
jejich integrace je možná prostřednic-
tvím internetu. Využití síly internetu na 
integraci zdravotnických zařízení, dat 
a IT systémů dává zdravotnickým pra-
covníkům výkonné nástroje pro zlep-
šení výsledků pacientů, jakož i zkrá-
cení jejich pobytu ve zdravotnickém 
zařízení. Lékaři mohou sdílet výsledky 
lékařských zobrazovacích a dalších dia-
gnostických dat s odborníky s cílem zís-
kání dalšího názoru za účelem zajištění 
co nejpřesnější diagnózy a nejlepších 
možných podmínek. Takové SMART 
zdravotnické zařízení je také místem, 
kde jsou záznamy o pacientech, jejich 
ošetřeních, testech a plánech léčby 
a další informace vždy po ruce pro zdra-
votnický personál v celém objektu.

Využití cloudu v rámci zdravotnic-
kých zařízení může mít mnoho podob, 
mnoho různých způsobů. Lékaři po 
celém světě spolupracují a kombinují 
své odborné znalosti na řešení těch 
nejsložitějších případů. Data se stávají 
středem pozornosti dnešních systémů 

zdravotní péče. Do popředí se dostává 
i jejich správa založená na technologii 
cloudů, platformě sbírající informace 
přímo ze SMART zařízení. Ideálním 
řešením je, když integrované zařízení, 
software a cloud platforma spolu hlad-
ce spolupracují a nabízejí praktické 
nahlédnutí do zdravotní dokumentace 
pacienta.

Na základě výše uvedeného lze také 
konstatovat, že základem SMART pro-
vozu zdravotnického zařízení je mix 
multifunkčních buněk (jako základ 
moderních technologických zařízení) 
a wi-fi služby. Vysoce výkonná bezdrá-
tová síť umožňuje lepší výměnu infor-
mací a komunikaci v reálném čase pro 
mnoho různých uživatelů.

Archivované a  agregované údaje, 
které jsou k  dispozici v  rámci síťové 
infrastruktury, je možné dále zpracová-
vat, filtrovat, analyzovat a prezentovat 
v rámci celého zdravotnického zařízení 
na  dotykových displejích, smartpho-
nech, či PDA zařízeních. Zdravotnický 
personál má následně možnost pou-
žívat širokou škálu mobilních zařízení 
pro pohotovou odezvu, komunikaci 
a  poskytování důležitých informací, 
stejně jako pro přijímání a  prohlížení 
zdravotních záznamů, laboratorních 
výsledků atd.

Obr. 1: SMART  
zdravotnické zařízení
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Kromě vysoce výkonných sítí ob-
sahuje SMART infrastruktura zdra-
votnických zařízení i průběžný do-
hled nad zdravotnickým prostředím 
v  reálném čase, monitorováním klí-
čových parametrů (teplota, vlhkost, 
částice ve vzduchu, diferenční tlak 
místnosti, kvalita vzduchu, světla 
a zvuku). Data z těchto senzorů po-
skytují poskytovateli zdravotní péče 
analytické informace používané 
k ochraně proti infekci, pro vedení 
zdravotnického zařízení a bezpeč-
nost pacientů. Výstrahy v reálném 
čase jsou generovány, kdykoli je dete-
kován potenciálně nebezpečný nebo 

nežádoucí stav. To umožňuje sledo-
vání kritických zařízení, jakými jsou 
například mrazničky, které budou 
neustále sledovány, aby byl zajištěn 
soulad s předpisy, ale i integrita kritic-
kých krevních a jiných biologických 
a laboratorních vzorků.

Systémy využívající bezdrátovou 
technologii dovolují oprávněným 
uživatelům přihlásit se ke vzdálené-
mu serveru. Uživatelské technologie 
v rámci zdravotnického zařízení zlep-
šují tok informací k pacientům pomocí 
textových zpráv, pagerů, PDA, tabletů, 
PC a přístupu na internet. Elektronické 
lékařské záznamy, čárové kódy, RFID 

a integrované vitální funkce patří k do-
datečným technologiím, které vedou 
k takové provozní efektivnosti jako 
například:

 ▸ snížení doby práce s dokumentací pro 
sestry, čímž získají víc času na péči 
o pacienty
 ▸ okamžitý přístup k  diagnostickým 
výsledkům testů
 ▸ přístup k  informacím pacienta z  in-
spekční místnosti lékaře anebo 
z domu
 ▸ zlepšení bezpečnosti pacientů pro-
střednictvím automatizované kont-
roly podávání léků

 ▸ úspora místa vyplývající z digitálního 
uložení zdravotních údajů a  dalších 
lékařských záznamů
 ▸ denní přístup a zpětná vazba manage-
mentu a lékařů ke klinickým informa-
cím, finančním výsledkům a spokoje-
nosti pacienta.
Z uvedeného je zřejmé, že pro dnešní 

zdravotnická zařízení má smysl hledat 
strategické způsoby využívání mo-
derních technologií pro řízení jejich 
systémů, tzv. SMART zdravotnických 
zařízení. Proces jejich výběru je třeba 
konzultovat s mnoha zdravotnický-
mi pracovníky. Účelem nových, mo-
derních technologií je totiž zejména 
pomoci zdravotnickým pracovníkům 
pracovat efektivněji a zvyšovat kvalitu 
poskytované zdravotní péče.

Podstatou SMART zdravotnických 
zařízení je přidání „inteligence“ k tradič-
nímu systému zdravotnického zařízení, 
zahrnujícího všechny zdroje a místa 
pacientských informací. Jde o využívání 
dynamických a zajímavých zařízení, kte-
rá by sloužila individualizovaným potře-
bám pacientů a identifikacím příležitostí 
pro zaměstnance a správce zařízení

Konečným cílem SMART zdravotnic-
kých zařízení je tedy zejména to, aby se 
pacientům a rodinám v těchto zaříze-
ních dostalo koordinované, bezpečné 
a vysoce kvalitní péče v informačně 
bohatém, pacientsky orientovaném 
a snadno přístupném prostředí. 

Ing. Lucia Mizeráková,  
Ing. Marko Pedan 
Obrázky použity ze slovenského zdroje
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Riadenie prístupu
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Obr. 2: SMART technologie

Vzhledem k tomu, že 
design a uspořádání 
je z pohledu SMART 
zdravotnického 
zařízení velmi 
důležitým prvkem, 
očekává se již od 
projektantů nových 
zdravotnických 
zařízení, že je budou 
navrhovat a stavět 
tak, aby splňovala 
potřeby pacientů 
i zdravotnického 
personálu právě 
z pohledu využití 
SMART technologií.

Obr. 3: Dotykové SMART zařízení pro prezentaci a analýzu lékařských údajů
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Nemoc, která postihne každého 
pátého občana staršího 80 let
Přestože již uplynulo více než století od doby, kdy Alois Alzheimer popsal symptomy onemocnění dementia praecox, jde stále o nemoc, 
kterou nikdo nedokáže vyléčit. Problematika Alzheimerovy nemoci a demence je navíc oblastí, která dlouho stála mimo hlavní pozor-
nost médií, politické i široké veřejnosti. Tomu odpovídá i dlouhodobá neexistence přehledových informací o problematice demence, 
která zasahuje jak do oblasti zdravotnictví, tak do sektoru sociálního. Mezinárodní srovnání ukazují, že jde o velmi závažné onemocně-
ní, které patří mezi hlavní příčiny úmrtí a jehož výskyt v souvislosti se stárnutím populace neustále narůstá.

Co víme o demenci?
Demenci lze podle Mezinárodní kla-
sifikace nemocí charakterizovat jako 
„syndrom způsobený chorobou moz-
ku, obvykle chronické nebo progresivní 
povahy, kde dochází k porušení mnoha 
vyšších nervových kortálních funkcí, 
k nimž patří paměť, myšlení, orienta-
ce, chápání, počítání, schopnost učení, 
jazyk a úsudek, v takové míře, která 
omezuje soběstačnost a trvá minimál-
ně šest měsíců.“ Demence má mnoho 
příčin. Nejčastější příčinou demence 
je Alzheimerova choroba. Tato choro-
ba je primárním degenerativním one-
mocněním mozku neznámé etiologie 
s charakteristickými neuropatologic-
kými a neurochemickými vlastnostmi. 
Mezi další významné typy demence 
patří vaskulární demence, která je 
následkem mozkových infarktů‚ způ-
sobených cévní chorobou včetně hy-
pertenzní cerebrovaskulární choroby. 
Hranice mezi jednotlivými podtypy při-
tom bývají nejasné, často se vyskytují 
také smíšené formy demence. Demen-
ce začíná zpravidla pozvolna. Nejdříve 
se u nemocného zhoršuje krátkodobá 
paměť a není schopen se postarat o ně-
které věci v domácnosti. Později má ne-
mocný čím dál větší problémy s vyjad-
řováním, rozhodováním, nedokončuje 
myšlenky, je dezorientovaný. Mění se 

celá jeho osobnost. V posledních stádi-
ích nemoci už vůbec není schopen se 
sám o sebe postarat. Rychlost, kterou 
nemoc postupuje, se u každého posti-
ženého liší. Ne kaž dý postižený člověk 
vyhledá pomoc, ne každý je správně 
diagnostikován. Onemocnění nelze 
vyléčit, ale jeho průběh lze ovlivnit na-
sazením léků, tzv. kognitiv. Ty dokážou 
nemoc do jisté míry pozastavit, obvyk-
le ale nedokážou zvrátit její vývoj. Čím 
dříve je nemoc odhalena a čím dříve 
jsou nasazeny správné léky, tím déle je 
zachována kvalita života nemocného. 
Proto je důležitá včasná diagnóza one-
mocnění a nepodceňování příznaků, 
které se na první pohled mohou jevit 
jako banální.

Kolik lidí trpí demencí?
Odpověď na otázku, kolik lidí trpí v Čes-
ké republice Alzheimerovou chorobou 
či jinými typy demence, rozhodně není 
jednoduchá. V tuzemských podmín-
kách totiž dosud neexistuje relevantní 
výzkum, který by otázku prevalence 
či incidence Alzheimerovy choroby 
validně mapoval. Je se tak třeba spo-
kojit s  kvalifikovanými odhady, které 
vycházejí z evropských a světových 
prací a studií. Na celém světě žilo v roce 
2015 odhadem 46,8 miliónu lidí s de-
mencí. Počet lidí s demencí se přitom 

nejspíš každých dvacet let zdvojnásobí 
– lze tedy očekávat, že v roce 2030 bude 
na Zemi 74,7 miliónu lidí s demencí 
a v roce 2050 dokonce 131,5 miliónu lidí 
s demencí. Organizace Alzheimer’s Di-
sease International navýšila odhad ze 
své Zprávy z roku 2009 o 13 % a kon-
statuje, že v  roce 2016 se celosvětově 
objeví nový případ demence každé tři 
sekundy. 

Informace o počtu lidí s  demencí 
v ČR zůstávají odhadem – prevalenci 
odhadujeme na základě mezinárod-
ních prevalenčních studií, respektive 
metastudie Euro-CoDe, kterou reali-
zovala Alzheimer Europe v roce 2009. 
Na základě zahraničních prevalenčních 
studií je tak možné pro rok 2014 od-
hadnout počet lidí s demencí v České 
republice na 152,7 tisíc. Z tohoto počtu 
jsou přitom více než dvě třetiny ženské-
ho pohlaví. Mužů trpících demencí je 
ve všech věkových skupinách odhado-
váno 49,6 tisíc, žen pak 103 tisíc. Mezi 
lety 2013 a 2014 se počet lidí s demencí 
zvýšil o 9382 osob. 

Riziko onemocnění demencí narůstá 
s věkem. Zatímco v nižších věkových 
skupinách se prevalence pohybuje 
v jednociferných řádech, zlom nastá-
vá v důchodovém věku, kdy s každým 
přibývajícím rokem výskyt nemoci 
přibývá. V  nejstarších věkových sku-

pinách nad 80 let pak prevalence de-
mence dosahuje dvojciferného řádu. 
Z tisíce žen ve věku 30–59 let trpí de-
mencí pravděpodobně téměř 1 žena, 
z tisíce mužů ve stejném věku pak 
téměř 2 muži. Zatímco do 65 let věku 
trpí demencí každý 866., nad 65 let je 
to každý 13. V případě nejvyšších věko-
vých kategorií nad 80 let věku pak kaž-
dý pátý, nad 90 let pak dokonce téměř 
každý druhý.

Lidí s demencí neustále přibývá
V 60. letech žilo v České republice po-
dle odhadů zhruba 49 až 55 tisíc lidí 
trpících demencí, při změně režimu 
v roce 1989 to bylo 73 až 81 tisíc lidí, na 
přelomu tisíciletí v roce 2000 už pak 89 
až 98 tisíc a v roce 2014 dokonce téměř 
153 tisíc lidí. Pokud použijeme projekci 
obyvatelstva a aplikujeme na ni po-
slední prevalenční studie Alzheimer 
Europe, můžeme říci, že v roce 2020 
u nás bude žít téměř 183 tisíc lidí s tím-
to onemocněním, v roce 2050 pak 383 
tisíc lidí.

Nejvíce lidí s demencí žije v Praze
Nejvyšší podíl lidí s demencí mají 
kraje s nejstarší věkovou strukturou 
– relativně nejvíce lidí s demencí žije 
v Praze (1,572 %), Královéhradeckém 
kraji (1,560 %) a kraji Jihomoravském 
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(1,540  %). Naopak relativně nejméně 
lidí s Alzheimerovou chorobou či jiným 
typem demence žije v kraji Ústeckém 
(1,264 %), Karlovarském (1,322 %) a Stře-
dočeském (1,323 %). Celorepublikový 
průměr činí 1,449 %. Regionem s abso-
lutně nejvyšším počtem lidí s demencí 
zůstává Praha, v níž žije 19 795 lidí s Alz-
heimerovou chorobou či jiným typem 
demence.

Kdo se o potřebné stará?
Aktuálně neexistují ucelená data, na 
jejichž základě by bylo možné aktua-
lizovat informace o tom, kdo se o lidi 
s demencí stará. Péče o lidi s demencí 
se odehrává v navzájem oddělených 
a i přes nesčetné pokusy dosud stále 
nepropojených sektorech. Část péče je 
poskytována prostřednictvím systému 
zdravotnictví, část prostřednictvím so-
ciálních služeb. Podstatná část služeb 
je dále zajišťována na neformální bázi 
rodinnými příslušníky a dalšími pečo-
vateli v domácnostech. 

Češi v péči o lidi s demencí 
za Evropou zaostávají
V sousedním Německu jsou služby po-
skytovány 26 % osob trpících demencí 
a ve Francii pak každému druhému, 
v České republice odborníci odhadují 
podíl pokryté populace na necelých 10 
%. Pokud bychom chtěli v České repub-
lice nabízet obdobný objem služeb, jako 
je tomu průměrně v Evropě, museli by-
chom stávající kapacity ztrojnásobit. 
Zdravotnictví pomáhá pouze každému 
čtvrtému, přibližně pětina (19 %) osob 
trpících demencí bydlí v domovech pro 
seniory, více než 6 % pak v domovech 
se zvláštním režimem. 

Podle OECD tvoří zhruba 70–90 % 
všech poskytovatelů dlouhodobé péče 
neformální pečovatelé. V ročence spo-
lečnosti Alzheimer Europe je počet lidí 
s demencí v České republice, o které se 
starají neformální pečovatelé, odhado-
ván na 100 tisíc. Uvádí se, že o každého 
postiženého demencí pečují 2 až 3 ro-
dinní příslušníci (dohromady tedy cca 
250 tisíc lidí). Podle Světové zdravot-
nické organizace přitom neformální pe-
čovatelé zajišťují až 10 hodin péče den-
ně. S postupujícím rozvojem demence, 
kdy se jedinec stává závislý na péči 
druhé osoby, je možné od státu získat 
dávku – příspěvek na péči podle stup-
ně závislosti, ovšem ani ne polovina 
osob, která je ambulantními zařízeními 
diagnostikována, využívá možnosti pří-
spěvku na péči.

Jaký je politický 
a ekonomický kontext?
Péče o lidi s demencí a jejich potřeby 
se stávají stále významnější prioritou 
v mnoha politických programech, 
ekonomických sektorech i vědních 
a vzdělávacích oborech. Prostředí tak 
významně ovlivňuje možnosti pomoci 

lidem s demencí a naše schopnosti toto 
téma systémově řešit.

Demence je vzhledem ke svému do-
padu na životy jednotlivců a celých 
společností považována za téma, jemuž 
je třeba věnovat pozornost také na poli-
tické úrovni. Demence se tak například 
stala prioritou lucemburského předsed-
nictví EU, pravidelně se jí věnují státy 
na zasedáních G7, Světová zdravotnická 
organizace spolu s Organizací pro eko-
nomickou spolupráci a rozvoj pořádají 
na toto téma ministerská setkání.

Zatímco některé státy mají k dispozici 
již druhou generaci strategických doku-
mentů pro boj s demencí a jiné přijímají 
první politické plány pro řešení proble-
matiky Alzheimerovy choroby a jiných 
typů demence, v České republice se už 
několik let řadíme do kolonky „země 

s připravovaným plánem“. V letošním 
roce se nicméně práce zintenzivnily; 
poslední vývoj je takový, že Minister-
stvo zdravotnictví předložilo 4. prosin-
ce 2015 příslušný návrh do mezirezort-
ního připomínkového řízení. Není tak 
vyloučeno, že se konečně podaří napl-
nit usnesení vlády 741/201212, kterým 
byla ministru zdravotnictví uložena po-
vinnost předložit vládě do 31. října 2013 
Národní akční plán pro Alzheimerovu 
nemoc a další obdobná onemocnění na 
léta 2014–2017. Protože plán pro tento 
a uplynulý rok již nemá smysl ex post 
schvalovat, posune se doba plnění stra-
tegie na léta 2016–2019. Podstatnou 
slabinou připravovaného plánu nicmé-
ně zůstává jeho příliš obecná podoba 
a často deklaratorní charakter úkolů, 
u nichž chybí přesné měřitelné vyjád-
ření a bližší časový rámec pro splnění, 
navíc bez alokovaných finančních pro-
středků.

V tomto kontextu je velmi inspira-
tivní zemí Velká Británie, kde si boj 
s demencí vzal za úkol sám minister-
ský předseda, který pro svoji vládu 
do roku 2020 stanovil ambiciózní cíl: 
Anglie bude v oblasti podpory a péče 
o lidi s demencí nejlepší na světě. Li-

dem s demencí, jejich rodinám a peču-
jícím se zde bude žít nejlépe na světě. 
Anglie bude na prvním místě v oblasti 
výzkumu demence a ostatních neu-
rodegenerativních chorob. Britská 
strategie přitom na téměř 50 stranách 
často stanovuje konkrétní měřitelné 
nástroje jak plánovaných cílů dosáh-
nout. Například bude lidem trpícím 
demencí poskytnuto specializované 
vyšetření do šesti týdnů od indikace 
praktickým lékařem, každý nový zdra-
votnický asistent či pracovník sociální 
péče bude povinně absolvovat vzdělá-
vání v oblasti péče pro lidi s demencí 
a obsah tohoto vzdělání bude přezkou-
matelný příslušným inspektorátem, či 
že do roku 2025 dojde k zdvojnásobe-
ní dotačních zdrojů na vědu a výzkum 
diskutované oblasti.

Náklady ve výši téměř 43 miliard 
již stojí za pozornost
Lidé s demencí vyžadují náročnou 
a nákladnou péči. Potřeba péče tak při-
náší značné nároky na veřejné i sou-
kromé rozpočty. Náklady společnosti 
na řešení problémů spojených s de-
mencí jsou odhadovány v průměru na 
1 % HDP. To při současné ekonomické 
výkonnosti představuje 42,6 miliard 
korun. Celkové náklady na Alzhei-
merovu nemoc a obdobná onemoc-
nění byly v rámci dvaceti sedmi států 
Evropské unie v roce 2005 odhadnuty 
na 130 miliard eur za rok. Celosvětové 
náklady spojené s demencí jsou pak 
organizací Alzheimer’s Disease In-
ternational aktuálně odhadovány na 
818  miliard amerických dolarů. Pro-
jekce této organizace přitom uvažují, 
že do roku 2018 tyto náklady vzrostou 
na 1 bilión amerických dolarů a do 
roku 2030 na 2 bilióny amerických 
dolarů. Náklady na demenci jsou ve 
vyspělejších zemích tvořeny zejmé-
na náklady na neformální péči (45 %) 
a na profesionální sociální péči (40 %). 
Náklady na lékařskou péči pak tvoří 
mnohem menší podíl (15 %). Tyto ná-
klady jsou odhadovány zhruba ve výši 

21 000 eur za rok. V České republice 
jsou náklady na péči o osobu s demen-
cí odhadovány v rozpětí 30 až 50 tisíc 
korun měsíčně.

A co na to veřejnost a média?
Alzheimerova choroba je provázena 
velkou neinformovaností veřejnosti, 
mnoha předsudky, často i obavami. 
Přestože věda neumí toto onemocnění 
vyléčit, dokáže rozpoznat jeho proje-
vy a brzdit a usměrňovat jeho rozvoj. 
Velmi tak záleží na tom, jaké má člo-
věk s počínající demencí a jeho okolí 
informace, jak se s těmito informace-
mi zachází a jak se využívají pro jeho 
 podporu.

Nedostatečná informovanost 
a diskuse
Podle šetření společnosti STEM/MARK 
z loňského roku se 71 % internetové 
populace domnívá, že přestože popu-
lace stárne, o Alzheimerově chorobě 
ve společnosti se dostatečně nehovoří 
a neinformuje. Přibližně 77 % interne-
tové populace se domnívá, že stát by 
měl věnovat onemocnění Alzheimero-
vou chorobou více pozornosti než 
dosud. Klíčovou roli v informovanosti 
o příznacích Alzheimerovy choroby, 
stejně jako o možnostech, jak na toto 
onemocnění reagovat, hrají média. 
Zatímco před dvaceti lety byly zmínky 
o Alzheimerově chorobě a demenci 
sporadické, v poslední době četnost 
příspěvků věnujících se této proble-
matice narůstá. 

Několik slov závěrem
Zatím jedinou nadějí pro občany, kteří 
onemocněli touto chorobou (a i pro 
ty, kterých se to bude teprve týkat) je 
Národní akční plán pro Alzheimerovu 
nemoc a další obdobná onemocnění 
na léta 2014–2017. Bohužel, je nutné 
konstatovat, že na přípravě plánu se 
nepodílelo ministerstvo financí a proto 
plán zůstává oddělen od reality schva-
lování státního rozpočtu, a to i přesto, 
že náklady spojené s demencí jsou od-
hadovány na 42,6 miliard korun a bez 
intenzivnějšího zapojení veřejných 
prostředků se zásadních změn v kvalitě 
péče a možnostech pečujících hned tak 
nedočkáme.

Přitom se ukazuje, že velká část 
populace se domnívá, že stát by měl 
věnovat onemocnění Alzheimerovou 
chorobou více pozornosti než dosud. 
Veřejnost hodnotí Alzheimerovu ne-
moc jako stejně závažnou jako vybra-
ná rakovinná onemocnění a závažnější 
než klíšťovou encefalitidu či žlouten-
ku typu B. 

Extrakt ze Zprávy o stavu demence 2015

Autoři Ondřej Mátl a Martina Mátlová 
Česká alzheimerovská 
společnost, o. p. s.
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Digitalizace zdravotnictví  
– prostor pro podnikání
Stále více se prosazuje trend, kdy se klasické zdravotnické obory propojují s doménami, které dříve vévodily průmyslovému světu 
a managementu informací. Dokazuje to i zvýšený zájem o akce, na kterých se setkávají odborníci a obchodníci z IT a zdravotnictví. 
Není výjimkou spatřit v zaujaté diskuzi chirurgy, vývojáře a programátory. Zároveň lze mezi vystavujícími spatřit loga, která jsme byli 
zvyklí si spojovat spíše s high-tech komunikačními technologiemi a dodavateli softwaru na správu administrativních a výrobních dat. 
Svědčí o tom i fakt, že evropský veletrh conhIT – connecting healthcare and IT, který se specializuje na IT pro zdravotnictví, přilákal 
v tomto roce opět větší počet vystavovatelů i návštěvníků a oproti předchozím ročníkům nabídnul ještě rozsáhlejší výstavní plochu 
a rozmanitější program kongresových sekcí. 

Veletrh se konal v Berlíně od 19. 
do 21. dubna a navštívilo jej 
9000 odborných návštěvní-

ků, což představuje oproti roku 2015 
nárůst o 1500 osob. Výstavní plocha 
zabrala úctyhodných 18  000 m2, na 
nichž se prezentovalo 451 firem ze 16 
zemí, čímž conhIT nadále posiluje svou 
pozici prestižního mezinárodního vele-
trhu. Ke spatření byly inovace a nejno-
vější trendy v oblasti IT, které pomáhají 
zlepšovat efektivitu a kvalitu ve zdra-
votnictví. Stále rostoucí význam zazna-
menává na veletrhu i oblast telematiky. 
V rámci veletrhu mohli návštěvníci 
v rámci exkurzí organizovaných pořa-
dateli veletrhu zavítat do okolních ne-
mocnic, kde se mohli přesvědčit o vyu-
žití IT řešení přímo v praxi. Jedná se již 
o 8. ročník, první veletrh s touto tema-
tikou se konal v roce 2008 jako inicia-
tiva Asociace německého zdravotnictví 
a společnosti Veletrhy Berlín. 

Co se týče šíře záběru, prezentována 
byla témata, jako jsou software pro ne-
mocnice, rehabilitační kliniky a pečova-
telské domy, IT řešení pro medicínskou 
praxi, laboratoře a radiologická pracovi-
ště, komunikační řešení, telemedicína, 
archivování zdravotnické dokumen-
tace, bezpečnost dat a komunikačních 
sítí, medical engineering, mobilní řeše-
ní, outsorcování IT služeb a datových 
úložišť, řízení kvality a správa informa-
cí, výzkum a vzdělávání a propojování 
asociací a institucí.

Klíčovými tématy kongresových akcí 
byla bezpečnost dat ve zdravotnictví, 
lékařské služby prostřednictvím tele-
fonu, čímž se potvrzuje fakt, že digitální 
revoluce pokračuje rychlým tempem 
a lékaři se objevují i na chytrých telefo-
nech mnoha uživatelů, a také aktuální 
otázky týkající se velkých objemů dat, 
mHealth, wearables, datových skla-
dů a zákonů týkající se eHealth a IT 
bezpečnosti.

Hovořilo se rovněž o tom, že ne-
mocnice urgentně potřebují digitální 
strategii. Jedním z největších problé-
mů v nemocnicích je nedostatek ko-
munikace mezi zdravotnickými od-
děleními a moderní technologie nyní 

umožňují sdílet diagnostické a léčeb-
né procesy. IT řešení pro dokumen-
taci a komunikaci v intenzivní a ne-
odkladné péče může výrazně zvýšit 
uspokojení z práce mezi zaměstnanci. 
Zavedení interaktivního komunikač-
ního terminálu na jednotce intenzivní 
péče Fakultní nemocnice v Essenu se 
setkalo s podobným úspěchem. Pou-
žití stolních počítačů, ale především 
tabletů výrazně snižuje množství ča-
sově náročných telefonátů.

V  průběhu veletrhu proběhlo něko-
lik mezinárodních setkání, kdy před-
stavitelé jednotlivých států přednesli 
koncepce a strategie zavádění IT do 
sektoru zdravotnictví. Byly to například 
Kanada, Skotsko, Norsko a další. Větši-
na přednášejících upřímně přiznala, že 
kompletní digitalizace zdravotnictví je 
velkou výzvou.

 Veletrh byl organizován spolupra-
cí Německé asociace dodavatelů IT 
do zdravotnictví (BVITG), Německé 
asocia ce pro medicínskou informati-
ku, biometrii a epidemiologii (GMDS), 
Profesního sdružení pro informatiku 
(BVMI) a Německé asociace IT manaže-
rů zdravotnických zařízení (KH-IT). 

Ivana Strasmajerová, Berlín 
Foto: autorka

Společnost Richard Wolf prezentovala integrované operační sály

StříPKy  
z tERéNu
 
Zvyšující se počet přístrojů 
a nástrojů založených na počíta-
čích vede k potřebě integrovat 
systémy a softwarová řešení 
do celostní IT infrastruktury 
kompatibilní s operačním sálem 
i klinickými pracovišti. Cílem je 
vyvinout, vyhodnotit a realizovat 
projekty pro bezpečné, auto-
matické a dynamické propojení 
počítačových zdravotnických 
prostředků s lékařsky schvále-
ným softwarem. Jak by to mělo 
vypadat, v praxi demonstrovala 
společnost OR.NEt. 
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ENGEL medical

Plně elektrické stroje ENGEL medical na Vás udělají dojem svým vysokým výkonem. Výrobní řada ENGEL 
e-motion medical spojuje vysoký výkon s maximálním důrazem na čistý provoz. Tyto stroje jsou optimalizované 
pro výrobu v čistém prostoru – mají zapouzdřený válec tak, aby se minimalizoval únik tepla a částic. Standardně  
je pak zapouzdřen i pohon vstřikovací jednotky a oběh oleje na kloubovém pohonu. ENGEL e-motion medical je  
k dostání až do uzavírací síly 500 tun.

Čistota a přesnost s ENGEL medical – řešení pro život.

Čistý výkon | ENGEL medical

www.engelglobal.com

4851.07 ENG ANZ TT medical 190x132 cz 1604.indd   1 25.04.2016   09:18:39

Návštěvník expozice BEWAtEC: Medinet – Nemocniční portál  
MyMediNet na MediPaD se zamýšlí nad tím, jak bude vypadat nemocni-
ce v budoucnosti. Kromě integrovaných procesů péče a zdravotnických 
informací mohou mobilní zařízení být i zdrojem digitálního marketingu 
až k lůžku pacienta

Na stánku společnosti XSolutions Health bylo velmi rušno. Společnost 
nabízí PC podporu, cloud servis, řešení business inteligence a konzultač-
ní služby
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Informační propojení nemocnic 
a ambulancí s pacientskými 
organizacemi je nedostatečné 
V průběhu listopadu roku 2015 byl společností HealthCare Institute realizován výzkum Barometr českého zdravotnictví, kterého se 
zúčastnili představitelé managementu a zástupci členské základny 150 pacientských organizací v ČR. Cílem celostátního průzkumu 
bylo zhodnocení situace v oblasti poskytované nemocniční a ambulantní péče v České republice a identifikace parametrů nezbytných 
pro zlepšení komunikace mezi pacienty a pacientskými organizacemi. Ve stručnosti uvádíme zjištění výzkumu a komentáře 
významných osobností zdravotnického systému v ČR. 

téměř dvě třetiny (62,1 %) předsta-
vitelů pacientských organizací 
v  České republice vnímá oblast 

informovanosti mezi nemocnicemi 
a pacientskými organizacemi jako ne-
dostatečnou. Totožný počet zástupců 
pacientských organizací (61,5  %) hod-
notí informovanost jako nedostateč-
nou také u ambulancí. Naopak většina 
pacientských organizací hodnotí klad-
ně přístup nemocnic a ambulancí v ob-
lasti nastavení proklientského jednání 
a dostupnosti péče. Vyplývá to z celo-
státního průzkumu Barometr českého 
zdravotnictví mezi pacientskými orga-
nizacemi 2015 organizace HealthCare 
Institute, který mezi pacientskými or-
ganizacemi proběhl během měsíce lis-
topadu loňského roku. V rámci tohoto 
průzkumu byli osloveni představitelé 
managementu a členské základny 150 
pacientských organizací v České repub-
lice a celkově odpovědělo 309 respon-
dentů. Cílem celostátního průzkumu 
bylo zhodnocení situace v  oblasti po-
skytované nemocniční a ambulantní 
péče v  České republice a rovněž také 
pomoc při komunikaci mezi pacienty 
a pacientskými organizacemi. 

„Pacientské organizace hrají v Evropě 
významnou roli v rámci systému zdra

votní péče i ve společnosti z  několika 
důvodů. V první řadě je tomu tak pro
to, že se jedná o uznávané reprezentan
ty těch, jimž je poskytována zdravotní 
péče, těch, kteří ji potřebují. Vzhledem ke 
svému postavení ovlivňují rozhodovací 
procesy ve zdravotnictví. Současně, spo
lu se zdravotníky, pomáhají pacien tům 
s  nově diagnostikovaným onemocně
ním orientovat se ve vzniklé zdravotní 
situaci, jsou taktéž oporou jejich blíz
kým. Jsem rád, že se tyto otázky začí
nají diskutovat i u nás. Větší zapojení 
pacientů a pacientských organizací totiž 
nepochybně přispěje k lepšímu vnímání 
zdravotnictví – zdravotní péče a pacienti 
se prostřednictvím svých organizací mo
hou stát neopominutelnou skupinou při 
jednáních o systému zdravotní péče,“ říká 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor 
Univerzity Karlovy v Praze.

„Pacientské organizace byly dlouhou 
dobu opomíjenou stránkou zdravot
nictví. Jedním z mých hlavních cílů na 
ministerstvu je tento stav zásadně změ
nit. S  pacientskými organizacemi se 
pravidelně setkávám každé tři měsíce, 
zřídili jsme také emailovou schránku 
propacienty@mzcr.cz, kam mohou pa
cienti posílat své podněty a připomínky. 
Za několik měsíců jsme dostali stovky do

tazů, které jsou pro nás cennou zpětnou 
vazbou a vodítkem pro konkrétní opat
ření, které chceme ve prospěch pacien
tů ve zdravotnictví spustit. Také tento 
průzkum je pro nás důležitým zdrojem 
informací a získané podněty určitě vy
užijeme,“ doplňuje JUDr. Lenka Teska 
Arnoštová, Ph.D., náměstkyně minist-
ra zdravotnictví. 

„Ukazuje se, že pacientské organizace 
ještě potřebují více sebevědomí k navá
zání partnerského vztahu s českými ne
mocnicemi a ambulancemi. Tento part
nerský vztah je v  některých vyspělých 
evropských zemích standardem. Jeho cí
lem je zlepšit spokojenost pacientů a zá
roveň nemocnicím pomáhá v  zlepšení 
prostředí a komunikaci s pacienty,“ říká 
Mgr. Václav Krása, předseda Národní 
rady osob se zdravotním postižením 
ČR, z. s.

„Projekt Barometr českého zdravot
nictví považujeme za přínosný z hle
diska sledování některých okruhů z po
hledu klienta na současné možnosti ve 
vztahu klient/pacient – zdravotní služby. 
Pacientské organizace v tomto směru 
mohou přispívat k určité edukaci uži
vatelů zdravotní péče, resp. návodu, jak 
jich využívat, ale nutno říci také nezne
užívat. Čili využívat těchto služeb racio

nálně ku prospěchu pacientů a jejich 
spokojenosti stejně jako spokojenosti 
jejich rodinných příslušníků a blízkých 
osob. Samotný fakt, že přes 82 % re
spondentů o možnosti této spolupráce 
neví, je jistě velmi významný a na tom
to poli je hodně osvětové práce. Je třeba 
využití nejen například médií, ale třeba 
i informačních tabulí ve zdravotnických 
zařízeních, kde by byli klienti na tuto 
možnost upozorněni. O tom, že v České 
republice je zdravotní péče na vynikající 
úrovni, netřeba asi diskutovat, nicméně 
na druhou stranu je třeba si říci, jak je 
to jejím uživatelům, tedy pacientům, 
předkládáno. Samotný fakt, že 18,8 %, 
resp. 12,3 %, respondentů v ambulant
ní sféře vnímá, že je s nimi nesprávně 
jednáno, je číslo poměrně vysoké, odrá
žející především subjektivní hodnocení. 
Právě na tomto poli by mohlo zlepšením 
komunikace (třeba i s mezičlánkem pa
cientských organizací) dojít k navýšení 
spokojenosti. Poslední údaj o dostup
nosti ambulantní péče, kdy ji 14,2 % re
spondentů hodnotí jako nedostatečnou, 
je možno diskutovat, ale z pohledu po
skytovatelů zdravotní péče se s ní nelze 
ztotožnit vzhledem k hustotě zdravot
nických zařízení na území ČR. Spíše tedy 
opět pracovat s pacienty, možná i vyhle
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 Je s vámi při návštěvě nemocnic jednáno jako s klientem?Připadá vám zdravotní péče v nemocnicích dostupná?
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dávat péči, kterou potřebují, a nevědí si 
rady, kam se obrátit, přestože by každý 
měl mít svého registrujícího lékaře. Ale 
i to je, dle našeho názoru, jeden z bodů 
k zamyšlení pro pacientské organiza
ce,“ zmiňuje MUDr. Andrea Vrbov-
ská, MBA, ředitelka Nemocnice Na 
Bulovce.

„Spolupráci lékařů s pacientskými or
ganizacemi určitě vnímám jako přínos
nou, především pro ty pacienty, kteří se 
musejí se svým vážným onemocněním 
nově naučit žít. Zkušenosti druhých jim 
mohou bezesporu ulehčit zvládnutí no
vých životních situací, které s sebou jejich 
nemoc přináší,“ říká dr. Ing. Ivan Oliva, 
ředitel Nemocnice na Homolce.

„Vysoký počet představitelů pacient
ských organizací v  ČR, kteří vnímají 

oblast informovanosti mezi nemocni
cemi, ambulancemi a pacientskými or
ganizacemi jako nedostatečnou, svědčí 
o tom, že lékaři se při informování 
svých pacientů soustředí převážně na 
naplnění povinností v oblasti informo
vání pacientů stanovených jim právní 
úpravou a poskytují pacientům infor
mace týkající se především jejich zdra
votního stavu a navrženého individu
álního léčebného postupu tak, jak jim 
ukládá zejména Zákon o zdravotních 
službách. Poskytnutí informací o mož
nostech propojení spolupráce příslušné 
nemocnice či ambulance s pacientskou 
organizací zaměřenou na dané one
mocnění pacien ta je sice informací, 
kterou lékaři ani poskytovateli zdra
votních služeb právní předpis neuklá

dá, ale může vztah s  jeho pacientem 
(příp. osobami blízkými pacientovi) 
významně ovlivnit. Právo je význam
ný regulátor, ale nemůže citlivé vztahy 
mezi pacienty a jejich lékaři upravit 
do všech detailů. Důvěru nelze založit 
právem. Profesionální nastavení spolu
práce poskytovatelů zdravotních služeb 
s pacientskými organizacemi zejména 
při předávání informací o konkrétních 
onemocněních a edukaci jejich předsta
vitelů může být přínosné i pro samotné 
poskytovatele zdravotních služeb i při 
plnění jejich zákonné povinnosti v ob
lasti informovaného souhlasu a vý
znamně podpořit vytvoření profesio
nálního partnerství mezi lékaři a jejich 
pacienty,“ uvedla MUDr. Mgr. Jolana 
Těšinová,  Ph.D., přednostka Ústavu 

veřejného zdravotnictví a medicín-
ského práva 1. LF UK.

„Myslíme si, že oblast vzájemného 
propojování mezi pacientskými organi
zacemi a nemocnicemi, případně ambu
lancemi má pro pacienty velký význam, 
ať už se jedná o doporučení, na jakou 
pacientskou organizaci se má dotyčný 
pacient obrátit, aby se mu s případnou 
diagnózou snadněji a lépe žilo. V práci 
pacientských organizací jejich klienti 
(pacienti) spatřují užitečný zdroj praktic
kých informací pro své další bytí a také 
ji vnímají jako zastánce jejich práv,“ 
komentuje výsledky celostátního prů-
zkumu Daniel Vavřina, zakladatel or-
ganizace HealthCare Institute, o. p. s. 

www.hc-institute.org

Přední evropské univerzity zahajují společný studijní program 
zdravotního managementu 

V návaznosti na tříletou pilotní fázi 
bylo v Innsbrucku slavnostně 
zahájeno magisterské studium 

 Health Economics & Management jako 
společný program MCI Innsbruck a uni-
verzit v Bologni, Oslu a Rotterdamu. Stu-
dium je ukončeno Joint Degree titulem, 
tedy jedním diplomem vydaným společ-
ně všemi čtyřmi vysokými školami. Stu-
dijní program vyžadoval v přípravné fázi 
mezinárodní dohody o souladu obsahů 
studia a kladl vysoké nároky na kvalitu 
výuky. Výsledkem je špičkový program, 
který vytváří nové standardy ve výuce 
evropského zdravotního managementu.

Již na počátku pilotní fáze před třemi 
lety byl koncept studia velmi kladně 
hodnocen Evropskou unií a jeho pří-

prava byla podpořena částkou ve výši 
330  000 eur. Studenti programu Eu-
ropean Master in Health Economics & 
Management budou profitovat ze sy-
nergií vzniklých na základě spolupráce 
čtyř špičkových vysokých škol a mo-
hou si zvolit ze šesti specializací:

 ▸management zdravotnických zařízení
 ▸ hodnocení efektivity ve 
zdravotnictví
 ▸ ekonomika ve zdravotnictví
 ▸ rozhodování ve zdravotnictví
 ▸ Global Health – celosvětové zdraví
 ▸ finanční management zdravotnic-
kých organizacích

Prof. Antoinette de Bont a prof. Hans 
Severens, Erasmus University Rotter-

dam, se shodují: „Institut zdravotní 
politiky a managementu na Erasmově 
univerzitě v Rotterdamu patří ke špič
ce evropských výzkumných pracovišť 
v oblasti zdravotnictví. Sociální a zdra
votní výzvy neberou ohledy na státní 
hranice – mezinárodní zkušenosti, spo
lupráce, vzdělání a trénink jsou klíčem 
k úspěšnému zvládnutí budoucnosti ve 
zdravotnictví.“

Prof. Daniele Fabbri, University of 
Bologna, doplňuje: „Studijní program 
EuHEM představuje jednu z nejvyšších 
priorit Boloňské univerzity. Program by 
měl posílit mezinárodní pozici zúčast
něných vysokých škol a vytvořit nový 
evropský standard v akademickém vzdě
lávání vedoucích pracovníků.“

Prof. Oddvar Kaarbøe, University of 
Oslo, tvrdí: „Katedra zdravotního ma
nage mentu a ekonomie Univerzity v Oslo 
nabízí řadu programů pro manažery 
a vedoucí pracovníky v norském zdra
votnictví. Budoucí vedoucí pracovníci 
však musejí nalézt odpovědi na meziná
rodní a globální otázky.“

Prof. Siegfried Walch, MCI Inns-
bruck, se připojuje ke svým kolegům: 
„ European Master in Health Economics 
& Management (EuHEM) jasně uka
zuje, jak funguje internacionalizace ve 
vysokoškolském sektoru. Tento program 
kombinuje dovednosti zdravotnického 
managementu a ekonomie se znalostmi, 
které jsou předpokladem pro jakoukoli 
úspěšnou mezinárodní spolupráci.“ 
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Jste v nemocnicích dostatečně informován/a o možnostech propoje-
ní spolupráce s pacientskou organizací zaměřenou na vaše případné 
onemocnění?

Jste v ambulancích dostatečně informován/a o možnostech propoje-
ní spolupráce s pacientskou organizací zaměřenou na vaše případné 
onemocnění?
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Simulační modelování 
ve zdravotnictví
Počítačová simulace je jedním z nejpoužívanějších provozních výzkumných nástrojů, které jsou v současné době k dispozici. Zároveň 
je jednou z několika metod používaných pro hodnocení, zlepšování a optimalizaci mnohých typů procesů. Ačkoli se simulace 
ve zdravotnictví používá takřka třicet let, posledních pět až deset roků jsme svědky dramatického nárůstu jejího využití. Kromě 
výše uvedeného i běžná dostupnost osobních počítačů a významných vylepšení v oblasti komercializace softwaru naznačuje, že 
se simulace postupně stane široce používanou metodou, a to pro technické i netechnické zdravotnické analytiky.

Ve snaze zdravotnických zařízení 
zůstat konkurenceschopnými 
může být právě simulace velmi 

speciálním a ceněným nástrojem pro 
zvyšující se úsilí o neustálé zlepšování 
a redesign procesů. Kromě toho také 
společné procesní problémy celé roz-
šiřující se sítě zdravotnických zařízení 
a sítě řízení zdravotní péče vytvořili 
příležitosti pro opakované použití 
simulačních modelů. Poskytovatelé 
zdravotní péče například obecně trpí 
nepřijatelnými čekacími dobami 
v čekárnách. A právě tento problém by 
mohl být vyřešen pomocí simulace.

Co je to simulace?
Simulace je napodobování průběhu 
vlastního procesu v čase. Tím, že na-
podobuje logiku a náhodnost procesů, 
jako jsou tok pacientů přes jednotlivá 
oddělení zdravotnického zařízení a ná-
hodné trvání každého typu ošetření, je 
simulace cenným nástrojem pro vy-
hodnocení a porovnání navrhovaných 
změn procesu. Řeší otázky typu „Co 
když?“, které mohou vést k optimálním 
rozhodnutím. Během průběhu simu-
lace může být pro následné statistické 
analýzy zaznamenávána řada výkono-
vých měření. 

Použití simulace ve zdravotnictví
Simulace má v oblasti zdravotní péče 
široký potenciál aplikací, které mohou 
být rozdělené do několika hlavních sku-
pin, podle různých oborů či podoborů. 
Všeobecná klasifikace simulace v zdra-
votnictví podle Barjise (Barjis, 2011):

 ▸ klinická simulace – používá se přede-
vším pro studium, analýzu a replikaci 
chování některých chorob včetně bio-
logických procesů v lidském těle
 ▸ provozní simulace – používá se 
především pro zachycení, analýzu 
a studium zdravotních úkonů, posky-
tování služeb, plánování zdravotnic-
kých provozních procesů a pohybu 
pacientů
 ▸manažerská simulace – používá se 
hlavně jako nástroj pro manažerské 
účely, rozhodování, implementaci 
politiky a strategického plánování
 ▸ vzdělávací simulace – používá se pro 
školení a vzdělávací účely, kde se vir-
tuální prostředí, virtuální a fyzické 

objekty široce používají a obohacují 
simulační experimenty.
Manažerské a provozní směry simu-

lace jsou úzce propojeny. Dohromady 
tvoří hlavní komponenty pro řízení 
zdravotnických procesů.

zdravotnické procesy
Organizační složitost a tzv. tok pacien-
tů moderního systému zdravotní péče 
jsou obrovské a rozsáhlé. Moderní ne-

mocnice mají velký počet interagujících 
jednotek, složených ze specializovaných 
a akutních jednotek, zařízení třetích 
stran a externích laboratoří. Tato kom-
plexní spolupráce a interakce přispívá 
ke komplexnímu vnitropodnikovému 
pracovnímu toku a dokonce ke kom-
plexnímu modelu. Výzvou simulačního 
modelu je zachycovat tuto složitost me-
ziorganizačních průtoků systematickým 
a zvládnutelným způsobem. Modely by 

měly dodržovat určité vlastnosti, jako je 
hierarchická reprezentace, více pohle-
dů atd. Modely by měly být bohaté na 
reprezentaci, nicméně i nadále by měly 
být jednoduchým prostředkem komu-
nikace a porozumění mezi zúčastněný-
mi stranami. A to i s žádnými nebo mírně 
pokročilými technickými znalostmi.

Simulační studie 
Důležitou výhodou použití simulace při 
modelovaní zdravotnického zařízení 
v porovnání s jinými nástroji je schop-
nost modelovat i složité pacientské toky 
a zkoušet scénáře „co kdyby“ změnami 
pacientských pravidel a řízení toku. 
Úspěch či neúspěch simulačních studií 
v prostředí zdravotní péče často závisí 
na dodržení standardního postupu. 

Aby model odpovídal skutečné re-
alitě, musíme při jeho tvorbě počítat 
i s omezeními. Interdisciplinární tým 
složený z odborníků ve zdravotní péči, 
manažerů, medicínských informatiků 
a biostatistiků vytvoří model. Vývoj 
pokračuje do té doby, dokud se všichni 
členové týmu neshodnou na omeze-
ních a neodsouhlasí si správnost mo-
delu. Konstrukce konečného modelu 
OUP bývá ve většině případů stejná, jen 
s menšími přizpůsobeními a úpravami.

Cílem vybrané simulační studie bylo 
zmapovat vytížení zdravotnického per-
sonálu na konkrétním oddělení zdra-
votnického zařízení.

Na lůžkovém oddělení zdravotnické-
ho zařízení obsluhuje v 1 směně 8 pa-
cientů (s různým stupněm mobility) 
zdravotnický personál ve složení: 1 se-
stra, 1 zdravotnický asistent, 1  sanitář. 
Požadavkem vedení nemocnice bylo 
zmapovat aktuální stav na daném od-
dělení z pohledu vytížení personálu. Si-
mulační běh trval 24 hodin a simulovali 
jsme 3 varianty – 1 sestra / 2 sestry / 3 
sestry v rámci jedné změny. Na základě 
poskytnutého denního harmonogramu 
a časového trvání jednotlivých výkonů, 
které musí personál provést, jsme se-
stavili simulační model v softwarovém 
prostředí SIMIO. 

Shrnutí výsledků simulační studie
Použitím simulace dokážeme zmapovat 
vytížení personálu na jakémkoli – nejen 
lůžkovém – oddělení zdravotnického 
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Obr. 2: Kroky, vstupy, kritéria a výstupy simulační studie

Obr. 1: Princip simulace
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zařízení. V realizované studii jsme zjis-
tili, že v předpokládaném původním 
složení – 1 sestra + 1 zdravotnický asis-
tent + 1 sanitář nedokáže zdravotnický 
personál provést všechny požadované 
výkony, které jsou denně naplánovány 
(V1, procento dokončení výkonů – 27,27 
%). Přidáním dodatečného personálu 
(sester) jsme však tento problém v jed-
notlivých variantách (V2, procento do-
končení výkonů – 86,36 %; V3, procento 

dokončení výkonů – 100 %) odstranili. 
Zvýšení počtu sester netřeba vnímat jen 
jako zdroj dalších personálních nákla-
dů. Výsledky simulace totiž ukázaly, že 
posílení sester zajistí nejen provedení 
všech požadovaných denních výko-
nů, ale zvýšením jejich počtu docílíme 
i vyrovnání a rovnoměrného vytížení 
i ostatního personálu na oddělení. Vý-
sledky jednotlivých variant z hlediska 
vytížení můžeme vidět na obr. 4.

závěr
Klíčovou otázkou pro úspěch simulač-
ních studií zdravotní péče je opatrná 
formulace problému a zainteresování 
všech zúčastněných stran. Je nutné si 
uvědomit, že při simulaci výrobních 
systémů mohou modelování a datové 
chyby vést k neočekávaným nákladům 
a nízkému výkonu. V zdravotní péči 
můžou takové chyby způsobit až ztrátu 
života. Proto v návrhu a aplikaci zdra-

votnických simulačních modelů nelze 
tolerovat chyby. Legislativní omezení 
orientovaná na dodržování norem a bez-
pečnost pacientů mohou být překonaná 
jedině s maximálním důrazem na detail 
a přesnost, stejně jako komunikací mezi 
všemi zúčastněnými stranami. 

Ing. Marko Pedan,  
Ing. Lucia Mizeráková 
Obrázky použity ze slovenského zdroje
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Obr. 3: 3D model lůžkového oddělení Obr. 4: Vytížení personálu v jednotlivých variantách
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Trénink na simulátorech 
je pro výuku lékařů zásadní
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevřela 6. dubna unikátní Centrum lékařských simulací pro pregraduální výuku 
studentů lékařství a příbuzných oborů. Pracoviště je jedním z nejlépe vybavených výukových center svého druhu v ČR. Specializované 
místnosti věrně napodobující nemocniční prostředí včetně lékařských přístrojů jsou umístěny v budově Fyziologického ústavu 1. LF UK 
na Albertově. Roli pacientů plní sofistikované figuríny řízené počítačem, které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského 
těla. Lze k nim připojit přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž simulátory reagují.

„Simulační výuka umožňuje stu
dentům získávat medicínské 
znalosti a především rozšiřovat 

praktické dovednosti. V dnešní době ne
oddělitelně patří k moderní pre i post
graduální přípravě lékařů. Pomáhá pře
konávat logistické problémy klinické 
výuky, vyplývající mimo jiné ze stále se 
zkracující doby hospitalizace, spektra 
pacientů, které ne vždy pokrývá všechny 
diagnózy, přesunu značné části nemoc
ných do ambulantní péče atd. Provoz 
modelů a simulátorů, který vyžaduje 
expertní zázemí kvalifikovaných učitelů, 
sice představuje pro fakultu nárůst ná
kladů, avšak z dlouhodobého hlediska 
přináší příznivý efekt pro kvalitu lékař
ské péče – tedy i pro zdraví populace,“ 
uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi 
Šedo, DrSc.

Přednosta Fyziologického ústavu 
1.  LF UK prof. MUDr. Otomar Kittnar, 
CSc., připomněl, že se výuka na simu-
látorech stala novým standardem ve 
vzdělávání lékařů na všech renomo-
vaných univerzitách. „Z pedagogického 
hlediska je důležité, že simulace umož
ňují dokonalé propojení výuky praktic
kých dovedností a teoretických znalostí 

na předem připravených klinických 
příkladech, a to již od prvních ročníků 
studia,“ řekl prof. Kittnar.

Čtyři specializované učebny za-
ujímají celkovou plochu 150 m2. Jsou 
vybaveny třemi počítačem řízenými 
pacientskými simulátory iStan, Sim-
Man a Resusci Anne Simulator. Jde 
o špičkové výrobky světových výrob-
ců (CAE a Laerdal Medical) v pořizo-
vací hodnotě přes tři miliony korun. 
V učebnách jsou rovněž pacientské 
monitory, infuzní technika, ventiláto-
ry, defibrilátory, ultrazvuk, polohova-
telná nemocniční lůžka a řada zdravot-
nických pomůcek.

„Pro nácvik jednotlivých praktických 
dovedností  mají studenti k dispozici 
mnoho specializovaných trenažérů a mo
delů – například pro zajištění dýchacích 
cest, zavedení centrálního žilního katetru, 
odběr žilní i tepenné krve, ultrazvukem 
řízenou katetrizaci, intraoseální přístup, 
hrudní punkce a drenáž, lumbální punk
ce a další,“ doplnil MUDr. Mlček z Fyzio-
logického ústavu 1. LF UK.

„Naši medici dostávají spoustu teore
tických informací, ale chybí jim prak
tické dovednosti, které je obtížné získat. 

Centrum je vybaveno pacientskými simulátory v hodnotě několika 
milionů korun

 Figurína reaguje i na defibrilaci srdce

Instruktor demonstruje masáž srdce a na monitorech lze sledovat 
reakci figuríny
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Příležitostí vyšetřit skutečného pacienta 
mnoho není a prostor na improvizaci při 
záchraně lidského života také ne. Pacient 
by měl mít dojem, že k  němu přichází 
medik, který je již profesionálně připra
ven,“ uvádí prorektor UK pro zahraniční 
styky a mobilitu Jan Škrha.

Profesor Šedo, děkan fakulty dodá-
vá: „Simulační a trenažérová výuka je 
pro moderní výuku medicíny naprosto 
nezbytná. Dnešní modely jsou velice 
komplexní zařízení a medici díky tomu 
vidí potenciální reakce pacienta. Záro
veň si mohou vyzkoušet týmovou práci 
se svými kolegy a naučit se respektovat 
jeden druhého a rozdělit si úkoly. Na 
trenažéru je možné nastavit určitou 
diagnózu, kterou si studenti mohou 
v klidu a krok po kroku procvičit včet
ně chybných řešení, která ale neublíží 
živému pacientovi.“

Prvním propagátorem výuky spojené 
s praxí byl již před neuvěřitelnými 400 
lety Jan Amos Komenský. Historie lé-
kařských simulací začala před dvaceti 
lety a u jejich zrodu stál profesor David 
Gaba ze Standfordské univerzity v USA. 
V  Evropě je jako první začal využívat 
před deseti lety v  německém Tubin-
genu doktor Marcus Rall. Ani na 1. LF 
není centrum úplnou novinkou, pilotní 

provoz začal již v  roce 2014 a nyní se 
výukový prostor o rozloze 150 metrů 
čtverečních rozběhl naplno. Kolébka 
simulační výuky, USA, disponuje již 
tisícovkou takových center, v České re-
publice je jich zatím pět.

Praktickou výukou by zde ročně 
mělo projít až 750 studentů, přičemž 
najednou je centrum schopno pojmout 
až 32  studentů. Každý student medi-
cíny by v průběhu jednoho roku mohl 
absolvovat na trenažérech 3–5 lekcí. 
Centrum je určeno především výuce 
studentů medicíny, ale díky svému vy-
bavení umožňuje i trénink lékařů a dal-
ších zdravotnických profesí. Uskuteč-
nily se zde již kurzy pro traumatology 
a anesteziology.

Výuka neposkytuje jen praktické 
dovednosti, ale rovněž posiluje psy-
chiku budoucích lékařů. Studenti se 
naučí lépe a rychleji reagovat na stre-
sové situace a v reálné situaci budou 
nacvičené postupy používat zcela 
rutinně a automaticky. Občas se na 
trenažérech nechají zatáhnout do 
hry a prožívají skutečné silné emoce, 
s kterými je nutné se vyrovnat. Výuce 
je přítomen lektor, který může měnit 
předem nastavené reakce figuríny, 
aby se studenti připravili na nepředví-
datelné situace.

Bezpečnost léčby bude nabírat na vý-
znamu a možnosti simulací jsou zcela 
jedinečné a nelze je nahradit žádným 
jiným způsobem. Když se lékaři naučí 
bezpečně a efektivně léčit, bude se to 
vracet především na rychleji zaléče-
ných pacientech a nižších celkových 
nákladech na jejich léčbu.

Do budoucna představuje výuka na 
trenažérech navzdory finanční nároč-
nosti celosvětový trend a z lékařských 
fakult budou vycházet lépe připravení 
lékaři, kteří budou k pacientům přistu-
povat s větším sebevědomím a sebedů-
věrou. 

Zpracovala Ivana Strasmajerová 
Foto: Ivana Strasmajerová

Studenti si pod dohledem instruktora nacvičují týmovou spolupráci

Instruktor v určitých fázích tréninku sleduje studenty při samostatné 
práci 

Záchranu si lze od března zavolat s pomocí mobilní aplikace

zdravotní záchrannou službu lze od března volat i pomocí mobilní aplikace, 
stačí stisknutí tlačítka. Záchranářům výrazně pomůže tím, že odešle i přes-
nou polohu volajícího. Lidé si ji mohou stáhnout do mobilu zdarma a funguje 

pro operační systémy Android a iOS. Jde o novou aplikaci pro chytré telefony, kte-
rou budou využívat záchranáři v celé České republice. Aplikaci na tiskové konfe-
renci představil ředitel jihomoravské záchranné služby Milan Klusák.

Aktuálně je na systém napojeno 12 ze 14 krajů a do letních prázdnin by se měly 
připojit i Středočeský a Jihočeský kraj. „V krizové situaci, například při doprav-
ní nehodě či úrazu v terénu, si řada lidí nedokáže vybavit svou přesnou polohu. 
Stisknutí tlačítka je v tuto chvíli nejjednodušším způsobem,“ uvedla Jana Kubalová 
z jihomoravské záchranky. Pro záchranáře jde o výraznou pomoc. Za posledních 
20 let jim sice začala pomáhat nová technika a nové informační systémy, předání 

informace o události a lokalizace se ale dějí stále telefonicky. Sice lze lokalizovat 
volajícího, často však může být chyba v přesnosti až deset kilometrů. Aplikace jed-
ním stisknutím tlačítka umožní jak vytočit linku 155, tak odeslat informaci o přesné 
poloze. Pokud člověk trpí nějakými onemocněními, může si předem do aplikace 
zadat informace o svém zdravotním stavu. Podle tvůrce aplikace Filipa Maleňáka 
má aplikace bezpečnostní opatření proti tomu, aby se neodeslala nouzová zpráva 
nechtěně. „Tlačítko je nutné přidržet tři vteřiny a poté je ještě dalších pět vteřin, kdy 
lze volání zrušit. Poté se odesílá zpráva,“ uvedl Maleňák. Pro zájemce je k dispozici 
také vzdělávací část aplikace, která nabízí interaktivní návod pro poskytnutí první 
pomoci. Aplikace umí také vyhledat nejbližší pohotovost či lékárny. 

ČTK 
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Nová generace pixelových 
detektorů
Techniky zobrazování pomocí rentgenového záření jsou dostupné již více než 100 let a dodnes se hojně využívají pro studium vnitřní 
struktury živých biologických vzorků. Rozeznání některých druhů měkkých tkání v rentgenových obrázcích však může být obtížné, 
ne-li zcela nemožné. Řešení představují pixelové detektory počítající jednotlivé fotony rentgenového záření. Jejich hlavními výhodami 
je v podstatě neomezený dynamický rozsah (počet úrovní šedi) a zejména také možnost zobrazit jen vybranou vlnovou délku záření 
– tj. vytvářet „barevné“ rentgenové obrázky. Tyto typy rentgenových zobrazovačů jsou založené na technologii Medipix/Timepix 
a na světový trh je dodává česká společnost ADVACAM s. r. o. 

Principem transmisní radiografie 
je sledování změn ve vlastnos-
tech svazku ionizujícího záření, 

které vznikají po průchodu zkouma-
ných vzorkem. Nejčastěji se setkáváme 
s radiografií rentgenovou a zjednoduše-
ně se dá říci, že zobrazujeme stín, který 
zkoumaný vzorek vrhá v  rentgenové 
oblasti záření. Tyto změny intenzity 
záření jsou registrovány zobrazovací-
mi detektory, které jsou umístěny za 
zkoumaným vzorkem. Na základě vy-
hodnocení těchto změn ve svazku se 
zpětně usuzuje na složení nebo struk-
turu vzorku.

Zobrazování měkkých tkání v biolo-
gických vzorcích představuje problém 
pro většinu rentgenových technik, 
protože je celková absorpce záření 
v mnoha typech tkání prakticky stejná. 
V rentgenovém obrázku je pak výsled-
kem stejná úroveň šedé i pro dva zcela 
rozdílné orgány. Rozdíly mezi tkáně-
mi se však zvýrazní, je-li možno zob-
razovat jen s  několika užšími částmi 
rentgenového spektra. Klasická rent-
genová lampa však vyzařuje široké 
spektrum vlnových délek rentgenové-
ho záření. Zdroje monochromatického 
záření, synchrotrony, jsou velkými 
a drahými zařízeními, které nelze vy-
užít v  běžných laboratořích. Cestou 
k vylepšení rentgenového zobrazová-
ní by mohlo být vybírání vhodných 

vlnových délek z polychromatického 
spektra obyčejné rentgenky. Je to však 
možné docílit v zobrazovacím detek-
toru obsahujícím statisíce a miliony 
pixelů?

Rentgenové zobrazovací 
detektory 
Detektory pro radiační zobrazování lze 
rozdělit do tří základních skupin: fil-
mové emulze, zobrazovače integrující 
náboj a pixelové detektory registrující 
jednotlivé částice. Fotografické emulze 
jsou sice stále ještě hojně využívány, 
ale nehodí se již pro moderní radiogra-
fické systémy, jakými je například po-
čítačová tomografie. Filmové emulze 
měří pouze celkovou intenzitu dopa-
dajícího rentgenového záření a nikoliv 
jeho vlnovou délku.

Další dnes často využívanou zobra-
zovací technologií jsou zobrazovače 
typu CCD (Charge-coupled Device) 
nebo CMOS apod. Tato zařízení vyu-
žívají konverze ionizujícího záření ve 
scintilátorech na viditelné světlo. Toto 
světlo je pak zobrazováno podobně, 
jak to známe z digitálních fotoaparátů 
– integrací náboje vzniklého dopadem 
světla do jednotlivých pixelů. Nevý-
hodou těchto zobrazovačů však je 
skutečnost, že integrují kromě užiteč-
ného signálu i šum a hlavně tzv. temný 

proud (dark current). Ten je způsoben 
tzv. prosakováním náboje uloženého 
v  paměťovém kondenzátoru. Temný 
proud omezuje maximální poměr sig-
nálu k šumu, jakého lze s těmito zobra-
zovači dosáhnout. Hlavním omezením 
pak je, že nejsou schopny určit, jaké 
vlnové délky rentgenového záření na 
ně dopadají. Stejně jako film tak i tyto 
zobrazovače určují pouze celkovou in-
tenzitu dopadajícího záření.

Určovat vlnovou délku dopadající-
ho záření umožňuje až nastupující 
generace zobrazovacích detektorů, 
které obsahují „chytré pixely“. Každý 
takový pixel dokáže detekovat a zpra-
covat signály jednotlivých rentgeno-
vých fotonů, které se zachytily v po-
lovodičovém senzoru. Pixely navíc 
dokážou elektronicky potlačit elek-
tronický šum a fotony s příliš nízkou 
energií. Dokonce je možné energii fo-
tonů (tj. vlnovou délku) přímo změřit. 
Tyto kamery tedy nabízejí plně spekt-
rální zobrazování.

Detektory s technologií timepix 
Technologií pro spektrální zobrazová-
ní je Timepix. Polovodičový pixelový 
detektor, který byl vyvinut v CERNu 

ve Švýcarsku v rámci mezinárodní 
spolupráce s názvem Medipix2. Této 
široké kolaborace se účastní univer-
zity a výzkumné organizace z  celé-
ho světa. Významným partnerem je 
i ÚTEF-ČVUT, ze kterého vnikla jako 
spin-off i firma ADVACAM. Základ-
ní blok kamer firmy ADVACAM se 
skládá z  polovodičového senzoru. 
Senzor je vybaven jednou společnou 
elektrodou na přední straně a maticí 
čtvercových elektrod (pixelů) na stra-
ně zadní. Ta je připojena technikou 
bump-bonding k  čipu čtecí elektro-
niky. Hybridní uspořádání senzoru 
s elektronikou s použitím bump-bon-
dingu umožňuje připojovat různé 
druhy senzoru vybrané pro danou 
aplikaci kamery (Si nebo CdTe polo-
vodiče o tloušťkách 100 až 1000 µm). 
Křemíkové senzory se tak lépe hodí 
pro zobrazování měkkých tkání, CdTe 
senzory se pak díky své vysoké účin-
nosti naopak hodí pro vzorky silně 
tlumící rentgeny nebo v podmínkách, 
kdy je třeba měřit velmi rychle a snížit 
tak dávku radiace do vzorku. 

Každý element matice (pixel) ob-
sahuje nábojově citlivý předzesilo-
vač, tvarovač, diskriminátor a čítač. 

Obr. 1: Rentgenový  
snímek myši  pořízený zobrazovací  kamerou  Widepix 10 × 10 a rentgen-

kou s nanofokusem (meřeno v Centru Excelence, Telč)

Obr. 2: Detektory Widepix 1× 5 resp. 2× 5 se Si a CdTe senzory. Tyto kamery 
nabízejí rozlišení 256 × 1280 nebo 512 × 1280 pixelů a obsahují 5,  
resp. 10 Timepix čipů umístěných do jednolité plochy.
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Elektronika pixelů dokáže pracovat 
v  několika módech. Pro rentgenové 
zobrazování se používá měření počtu 
detekovaných fotonů nebo přímé mě-
ření energie detekovaného fotonu. 

Rozměry základního detektorové-
ho bloku jsou 14 × 14 mm, 256 × 256 
pixelů. Rozteč pixelů je 55 µm. Bloky 
se pak skládají do větších polí. V sou-
časné době je v  nabídce společnosti 

ADVACAM několik typů těchto detek-
torů pro rentgenovou radiografii pod 
komerčním názvem Widepix o veli-
kosti 256 × 1280 až 2560 × 2560 pixe-
lů (viz obr. 1 a 2, příklady detektorů 
jsou na obr. 2).

„Barevná“ rentgenová radiografie 
Nové rentgenové kamery tedy umož-
ňují zobrazovat s  pomocí několika 
vybraných úzkých částí rentgenového 
spektra, a tím také dovolují rozpozná-
vání různých tkání ve zkoumaném 
vzorku. Takto identifikovaným tká-
ním, obecně materiálům, se ve vzorku 
přiřadí ve zpracujícím softwaru barva 
viditelného spektra. Vznikne tak barev-
ný rentgenový obrázek, který umožní 
podstatně lepší identifikaci vnitřních 
struktur vzorku.

S pomocí energeticky citlivého zobra-
zovacího detektoru lze získat při trans-
misní rentgenové radiografii jak kvanti-
tativní informaci o rozložení hmoty ve 
zkoumaném objektu, tak i informaci 
kvalitativní o jeho materiálovém slože-
ní. Výsledkem je podrobný „barevný“ 
snímek s  vysokou vypovídací hodno-
tou (viz obr. 3).

Nastupující generace rentgenových 
zobrazovačů dodávaných českou fir-
mou představuje pro rentgenové zobra-
zování stejnou revoluci, jakou byl kdysi 
barevný film pro Hollywood.

Rentgenová počítačová 
tomografie
Zobrazovací technika CT, která je 
známa již od 60. let minulého sto-
letí, umožňuje vytvářet příčné řezy 
zkoumaného objektu. Je založena na 
sejmutí velkého množství 2D obráz-
ků (projekcí) zobrazovaného objektu 
pod různými úhly. Pomocí vhodné-
ho algoritmu je pak možné z  těchto 
projekcí zrekonstruovat 3D model 
objektu. Zcela logickým rozšířením 
této metody je použití diskutovaných 
energeticky citlivých pixelových de-
tektorů a vytváření 3D „barevných“ 
CT rekonstrukcí. Tkáňové diference 
lze tedy ve zkoumaném vzorku zvý-
raznit i ve 3D (viz obr. 4).

závěr
Diskutovali jsme výhody energetic-
ky citlivých zobrazovacích kamer 
pro medicínský výzkum. „Barevné“ 
rentgenové zobrazování však nachází 
uplatnění prakticky všude tam, kde se 
používá rentgenové zobrazování již 
dnes a otevírá i zcela nové možnosti. 
Stojíme tedy na začátku velkého po-
sunu v  kvalitě rentgenového zobra-
zování a jedním z předních hybatelů 
tohoto odvětví se stává česká firma 
ADVACAM. 

Andrea Cejnarová 

Skupina firem Advacam integruje 
tři sesterské společnosti: Adva-
cam s. r. o. (Praha, Česká Republi-
ka), Advacam Oy (Espoo, Finsko) 
a Advacam USA (Grand Forks, ND, 
USA). Advacam s. r. o. je technolo-
gická spin-off firma Ústavu technic-
ké a experimentální fyziky ČVUT 
v Praze. Společnost přináší na trh 
výsledky více než 15 let trvajícího 
základního výzkumu a vývoje plně 
digitálních polovodičových kamer 
pro detekci radiačního záření. Vý-
zkum a vývoj firmy se zaměřuje na 
zákaznická řešení z oblasti vědy, 
výzkumu i průmyslové praxe. Čes-
ká firma dodává finální kamery zá-
kazníkům po celém světě.

Advacam Oy je spin-off firma 
VTT Technického výzkumného 
centra ve Finsku. Její odbornost se 
silně koncentruje na výrobu state-
-of-the-art křemíkových senzorů 
a zhotovení a kompletaci nároč-
ných mikro komponent.

Advacam USA je přímým kontakt-
ním místem pro zákazníky v USA. 
Sídlí v areálu univerzity v Severní 
Dakotě v Grand Forks.

www.advacam.com

ADVACAM

Obr. 3: Rentgenový snímek myši, kde spektrální zobrazování pomáhá identifikovat různé typy tkáně
A: Standardní černobílý snímek pořízený rentgenovou radiografií
B: „Barevný“ radiografický snímek, kde jednotlivé barvy odpovídají různým odezvám tkáně na měnící se 
spektrální parametry 

Obr. 4: Spektrální zobrazovací funkce umožňují identifikaci tkáně  
i v rekonstruovaných CT datových sadách. 
Snímky v horní řadě: standardní tomografické řezy
Snímky v dolní řadě: Barvy mapují spektrální odezvu tkáně plastifi-
kovaného vzorku myši. Bylo změřeno 200 projekcí na energetických 
hladinách 10, 15, 25 a 30 keV

A

B
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Nový počítačový tomograf 
se dvěma zdroji 
Společnost Siemens Healthcare, která je jediným výrobcem produkujícím počítačové tomografy se dvěma rentgenkami a dvěma 
detektory, rozšiřuje portfolio svých systémů se dvěma zdroji. Díky mnoha různým novým technologiím je přístroj Somatom Drive 
vhodný pro všechny klinické oblasti použití. Přínos pro pacienty spočívá především v přesné diagnostice a v tom, že pro vyšetření 
je možné použít obzvláště nízké dávky rentgenového záření, pacienta není nutné zatěžovat vysokými dávkami kontrastních látek 
a během vyšetření není nutné zadržovat dech. Uživatelé se mohou radovat z intuitivní obsluhy pomocí nových dotykových panelů 
a rychlých vyšetřovacích procedur, které jim pomohou vyrovnat se i v budoucnu s rostoucími požadavky na skeny. 

„S přístrojem Somatom Drive nabí
zíme vysoce výkonný CT skener, 
který umožňuje podstatně vět

šímu počtu uživatelů poskytnout jejich 
pacientům výhody technologie Dual 
Source: výrazně přesnější zobrazování 
a velmi nízké hodnoty dávky,“ uvedl 
André Hartung, ředitel divize počíta-
čové tomografie společnosti Siemens 
Healthcare.

Toho je dosaženo díky celé řadě tech-
nologických inovací: Nové rentgenky 
Straton MX Sigma a generátory Sigma 
použité v systému Somatom Drive 
přesně vychylují rentgenový svazek, 

což umožňuje jeho přesnější zacílení, 
takže vyšetření mohou probíhat s vel-
mi vysokými energiemi i při nízkých 
hodnotách napětí. S těmito nízkými 
hodnotami napětí mohou být odpoví-
dajícím způsobem sníženy také dávky 
kontrastní látky, která je často velkým 
problémem pro vážně nemocné pa-
cienty a pacienty s omezenou funkcí 
ledvin, jako jsou třeba diabetici. Uži-
vatelé mohou volně nastavovat napětí 
rentgenky v rozsahu od 70 kV do 150 kV 
v krocích po 10 kV. To znamená, že pro 
každého pacienta může být nastaveno 
jiné napětí, a tedy i správná dávka. Ske-

nování pacientů při nižších hodnotách 
kV snižuje jejich expozici záření. To je 
výhodné například u pediatrických pří-
padů, ale i u pacientů s tumory, kteří po-
třebují časté skenování kvůli monitoro-
vání vývoje choroby. I v případě těžších 
pacientů umožňuje velké množství 
nastavitelných hodnot kV mimořádně 
přesné zobrazování. 

Optimální spektrum 
rentgenového záření
U tohoto počítačového tomografu 
se dvěma zdroji společnost Siemens 
Healthcare kombinuje vysoké časové 

rozlišení 75 milisekund a rychlost ske-
nování až 45,8 centimetru za sekundu 
se speciálními spektrálními cínovými 
filtry. Tyto filtry, známé jako Selektivní 
fotonový štít II, optimalizují rentge-
nové spektrum, neboť odstraňují části 
rentgenového svazku, které nejsou pro 
zobrazování užitečné. Skeny plic mo-
hou být uskutečňovány s extrémně níz-
kou dávkou, u které je pravděpodobné, 
že se ukáže jako mimořádně užitečná 
pro standardní screeningové testy – na-
příklad u silných kuřáků, kteří by mohli 
mít rakovinu plic. Tyto spektrální filtry 
nyní rovněž usnadňují vyhodnocová-
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ní stupně kalcifikace s nízkou dávkou, 
která se používá v kardiologické dia-
gnostice. Tato kombinace nízké dávky 
a vysoké diagnostické spolehlivosti 
činí z přístroje Somatom Drive ideální 
nástroj pro budoucí aplikace, jako jsou 
diagnostika páteře a ortopedická vy-
šetření. Režim Dual Energy u tohoto 
skeneru se dvěma zdroji kromě toho 
umožňuje přesné rozlišení mezi různý-
mi materiály v těle – měkká tkáň, kosti, 
implantáty – a odstranění artefaktů 
vznikajících přítomností kovu.

Oblast pediatrie nabízí jasný příklad, 
jak může rychlost skenování tohoto 
nového systému pomoci pacientům: 
třeba v případě skenů hrudníku u no-
vorozenců s podezřením na vaskulární 
malformace nebo při následných po-
operačních kontrolních vyšetřeních. 
V takových kritických případech není 
většinou možné zadržení dechu u mla-
dých pacientů, protože nerozumí po-
kynům stran dýchání nebo protože 
mohou být na respirátoru. Kromě toho 
by se mohlo stát, že vyplašené nebo 

nervózní děti během vyšetření nevy-
drží v klidu. Rychlost skeneru se dvěma 
zdroji umožňuje skenování pediatric-
kých pacientů i bez podání sedativ, ne-
boť pohybové artefakty se nevyskytují. 
Kromě toho při rentgenových vyšetře-
ních dětí musí být dávka udržována co 
možno nejnižší. Přístroj Somatom Drive 
s detektorem Stellar Infinity a integrova-
nou iterační rekonstrukcí, který využívá 
velmi nízké hodnoty kV, u pediatric-
kých případů výrazně pomáhá pracovat 
s nejpřesnějšími nízkými dávkami.

Výhody pro pacienty 
a obsluhující pracovníky
Pro starší pacienty, kteří byli přijati do 
nemocnice s nediagnostikovanou bo-
lestí na hrudníku, nebo také pro kuřá-
ky s dýchacími obtížemi představuje 
výraznou úlevu, pokud mohou během 
CT skenu volně dýchat. Díky rychlosti 
skenování systému Somatom Drive 
pohyby srdce a plic nijak neohrožují 
diagnostickou kvalitu obrazů. Betablo-
kátory používané pro zpomalení srdeč-
ní činnosti už nejsou zapotřebí, protože 
sken srdce může být uskutečněn v rám-
ci jediného tepu.

Tyto výhody pro pacienty usnad-
ňují také pracovní postupy v radiolo-
gii: pokud odpovídají klinické obrazy 
z prvního CT skenu požadavkům na 
diagnostickou kvalitu, odpadá nutnost 
skeny opakovat. Pro většinu pacientů 
se sníženou funkcí ledvin odstraňuje 
nižší dávka kontrastní látky potřebu 
odpovídající přípravy a následných 
kontrol. Bez sedativ již také není nutná 
anestetická podpora a intenzivní lékař-
ská péče.

Uživatelské rozhraní přístroje Soma-
tom Drive s novým dotykovým panelem 
umožňuje intuitivní ovládání systému 
a může být proto obsluhováno i méně 
zkušenými uživateli; pro zdravotnické 
pracovníky nejsou zapotřebí obsáhlá 
školení a počet opakovaných vyšetře-
ní kvůli nesprávné obsluze systému je 
minimalizován. Umístění ovládacích 
panelů kromě toho umožňuje, aby byli 
zdravotníci blíže k pacientovi – podobně 
jako při intervenčních procedurách. Do-
tykové displeje se snadno čistí, což zlep-
šuje hygienu během procedur.

Přístroji Somatom Drive již byla přidě-
lena značka CE. Dodávky budou zaháje-
ny ve třetím čtvrtletí roku 2016. 

www.siemens.cz

U tohoto 
počítačového 
tomografu se dvěma 
zdroji společnost 
Siemens Healthcare 
kombinuje vysoké 
časové rozlišení 
75 milisekund 
a rychlost skenování 
až 45,8 centimetru 
za sekundu 
se speciálními 
spektrálními 
cínovými filtry.
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1. lékařská fakulta UK provozuje 
MPI – Magnetic Particle Imager
Dne 9. února 2016 bylo ve Všeobecné fakultní nemocnici otevřeno Centrum pokročilého preklinického zobrazování (Center of Advan-
ced Preclinical Imaging – CAPI). Bude sloužit pro preklinický výzkum nových léčiv, který probíhá na malých zvířatech. Unikátem je 
přístroj využívající zcela novou tomografickou technologii zobrazování paramagnetických částic (Magnetic Particle Imager – MPI). 
Jde teprve o třetí komerční instalaci tohoto přístroje ve světě.

Pracoviště vzniklo za podpory 
Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace (VaVpI).

„Vybudování propojeného komplexu 
souvisejících technologií je největší stra
tegickou investicí do vědeckého vybave
ní naší fakulty v její novodobé historii. 
Náklady na vybudování centra, v nichž 
je zahrnut nákup technologií a přístro
jů včetně stavební a technické přípravy, 
představují přibližně 136 miliónů ko
run,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. 
Aleksi Šedo, DrSc. 

Jakými přístroji centrum disponuje?
Kromě unikátního MPI zobrazovače je 
v centru umístěna Magnetická rezonan-
ce ICON, která využívá 3D MRI zobrazení 
pro anatomické studie, studium nádo-
rové biologie, neurologický výzkum, 
kardiovaskulární výzkum a molekulární 
a multimodální zobrazování. Dále PET/
SPECT/CT multimodální zobrazovač Al-
bira, který vědcům napomáhá při studiu 
multimodální scintigrafie za použití ra-
dionuklidů. Vzhledem k vysoké citlivosti 
umožňuje neinvazivní farmakologická 
a biologická vyšetření. K  dalším pří-
strojům patří In vivo optické zobrazení 
Xtreme. Vivo Xtreme je in vivo optický 
zobrazovač kombinující 5 metod vyšet-
ření: bioluminiscenci, multispektrální 
VIS-NIR fluorescenci, přímé měření ra-
dioizotopů, Čerenkovova záření a RTG 
zobrazení. Přístroj umožňuje současné 
vyšetření až 8 myší a je schopen vytvářet 
3D obraz. Využívá se pro 3D optické zob-
razení na pozadí RTG, lokalizaci nádorů, 
sledování transplantovaných buněk, 
rychlé zobrazení PET izotopů a Čerenko-
vovo záření, pozorování nanočástic, pro 
kostní denzitometrii, molekulární a mul-
timodální zobrazování a vysokokapacit-
ní farmakodynamické studie. Poslední 
v řadě je Zobrazovací cytometr AMNIS 
ImageStream X MkII, který spojuje více-
barevnou průtokovou cytometrii s op-
tickým (mikroskopickým) zobrazením. 
Přístroj umožňuje rychlou vysokokapa-
citní obrazovou analýzu buněk (stovky 
tisíc v jednom vzorku). Tento cytometr je 
vhodný pro buněčnou signalizaci, kolo-
kalizaci signálu, sledování mezibuněčné 
interakce, morfologické studie, internali-
zaci signálu a apoptózu.

Molekulární zobrazování získává stále 
větší význam při přímé vizualizaci ur-

čitých molekulárních procesů in vivo, 
zejména těch, které jsou specifické pro 
různá onemocnění. Některé zobrazovací 
techniky, které můžeme nazvat moleku-
lárními, byly vyvinuty již před několika 
desetiletími (například zobrazování po-
mocí značených monoklonálních proti-
látek, radioizotopové zobrazování recep-
torů apod.). Teprve současná doba nám 
přinesla širokou dostupnost potřebných 
nástrojů, které nám umožňují význam-
ně vylepšit výsledky zobrazení. Mezi 

tyto nástroje patří např. molekulární 
klonování, nanotechnologie, robotika, 
krystalografie, rychlá hmotnostní spek-
trometrie a sofistikované počítačové 
analýzy. Nové a vylepšené metody nám 
umožní získat více informací o základ-
ních biologických otázkách in vivo. 

V  čem spočívá unikátnost tohoto 
centra?
„Centrum je jedinečné v tom, že zde lze 
vyšetřovaný organismus zobrazit všemi 

metodami a  získané obrazy vzájemně 
sloučit. O pozorovaném objektu zjistíme 
mnohem víc informací. Takováto mul
timodální vyšetření obvykle zahrnují 
překryv maximálně tří až čtyř metod, 
v našem centru však bude možné sloučit 
výsledný obraz až ze šesti různých vyšet
ření,“ uvedl vedoucí centra RNDr. Lu-
děk Šefc, CSc. „Při pozorování nádoru 
můžeme novotvar současně znázornit 
například pomocí PET, CT podle kostry, 
MRI měkkých orgánů, MPI cévního řečiš

Unikátní přístroj MPI je kvůli odstínění umístěn v místnosti obložené měděnými pláty

28

radiační zobrazování



tě a metodou SPECT pozorovat množství 
mrtvých buněk a také skrze optické zob
razení akumulaci fluorescenčně znače
ných imunitních buněk.“ 

Centrum bude využívat nejenom 
1. LF UK, ale bude k dispozici zájemcům 
z dalších vysokých škol, výzkumných 
institucí a firem v Česku i v zahraničí. 
V  průběhu periody udržitelnosti pro-
jektu se UK zavázala, že pracoviště 
bude k dispozici pro 5 tisíc studentů 
a 5000 doktorandů UK. „O spolupráci 
již projevily zájem rovněž firmy z  Ně
mecka, Švýcarska, Kanady a dalších 
zemí,“ uvedl dr. Šefc. 

Proč je metoda MPI tak výjimečná?
Největší  hvězdou ve skupině 
vyšetřova cích přístrojů je samozřejmě 
nová technologie MPI, která umožňuje 
sledovat v reálném čase procesy uvnitř 
organismu pomocí „špionů“ – magne-
tických částic (přesně superparamag-
netických nanočástic oxidů železa, tzv. 
SPIONs). 

MPI využívá techniky sledování po-
zice těchto nanočástic v  měnícím se 
magnetickém poli. Využívá se jev, tzv. 
paramagnetismus, což je vlastnost ně-
kterých látek, která umožňuje jejich 
silnou magnetizaci v přítomnosti vněj-
šího  magnetického pole. Výsledkem 
vyšetření je velmi rychlé zobrazení, 
které umožňuje průběžné sledování 
objektu s rozlišením do 0,4 mm. „Tyto 
částice (např. oxidy železa) můžeme 
vstříknout do krevního oběhu, čímž 
získáme vykreslení kompletního cév-
ního zásobení. Slouží také k označení 
struktur, které chceme v  organismu 
detekovat. Můžeme jimi označit jed-
notlivé buňky nebo třeba lékové no-
siče,“ vysvětluje dr. Šefc. Metoda je 
velmi citlivá a nepůsobí sledovanému 
objektu radiační zátěž. Nevyžaduje ani 
použití jódových sloučenin, které jsou 
jinak potřebné ke zvýšení kontrastu. 
Díky rychlosti snímání je možné za-
znamenat bez poškození organismu 
libovolně dlouhý film, z něhož se dá 
zjistit, kde se buňky či molekuly ozna-
čené těmito nanočásticemi v průběhu 

času nacházejí. Přístroj lze využít pro 
netoxickou angiografii, dokonalé sle-
dování buněk živých organismů, sle-
dování lékových nosičů v organismu, 
výzkum nanorobotiky v organismech, 
kardiovaskulární výzkum a regenerač-
ní medicínu. 

Vědci očekávají od nové technolo-
gie v budoucnu velký klinický přínos. 
„Zdokonalené MPI by mohlo odstranit 
nevýhody všech aktuálně používaných 
metod, a to jak zátěž pro organismus, 
tak schopnost poskytnout jen statický 
obraz,“ dodává Luděk Šefc.

Jak se přihodilo, že univerzita mohla 
vybudovat tak skvěle vybavené cen-
trum?
Praha byla přídělem financí z  evrop-
ských fondů dlouho opomíjena, a když 
se objevila vhodná výzva, univerzita si 
velmi dobře připravila prezentaci pro-
jektu, a proto výběrové řízení navzdo-
ry velké konkurenci dopadlo úspěšně. 
Biomedicínský výzkum je tímto posu-
nut velmi dopředu a pracoviště se stalo 
součástí významných infrastruktur, 
jako jsou Czech Bioimaging a meziná-
rodní Eurobioimaging. 

Výzkum je určen výhradně pro stu-
dium malých zvířat?

Výzkum probíhá především na myších 
a potkanech, čemuž jsou přizpůsobeny 
i rozměry vyšetřovacích zařízení. Na-
štěstí je myš geneticky velmi podobná 
člověku, a jelikož princip MPI je znám 
teprve velmi krátkou dobu, zatím ne-
byl vyvinut přístroj, který by prosvítil 
organismus velkosti lidského těla, ale 
výrobce, společnost Philips, intenzivně 
pracuje na dalším vývoji, aby do 10 let 
přístroj na vyšetření lidského těla vyvi-
nut byl.

Objevily se během realizace projektu 
nějaké problémy?
Profesor Šedo říká, že největším ne-
přítelem byl čas a nepřátelská legisla-
tiva. Prostor musel být rekonstruován 
v rekordně krátké době, což bylo velmi 

náročné především s ohledem na spe-
ciální odstínění místnosti, kde je MPI 
instalováno. Vzhledem k  energeticky 
náročnému odstínění musela být po-
užita měď. 

1. LF UK je v biomedicínském a kli-
nickém výzkumu institucí stále úspěš-
nější – svědčí o tom jak počty a kvalita 
publikací, tak i řešených grantových 
projektů. Vědecká práce, pregraduál-
ní a postgraduální výuka probíhá na 
75 teoretických ústavech a klinických 
pracovištích společných se Všeobec-
nou fakultní nemocnicí, Fakultní ne-
mocnicí v Motole, Ústřední vojenskou 
nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, 

Nemocnicí Na Bulovce, ale i  v  dalších 
mezioborových centrech včetně řady 
celostátních. 1. LF UK se rovněž podílí 
na projektu BIOCEV – evropském vě-
deckém centru excelence v  oborech 
biotechnologie a biomedicíny – a pro-
jektu Kampus Albertov, zaměřeném 
na rozvoj excelentních vědeckých 
a výukových aktivit Univerzity Kar-
lovy v oblasti přírodních a  lékařských 
věd. Takto skvěle vybavené centrum 
pozici fakulty do budoucna ještě více 
posílí.  

Zpracovala Ivana Strasmajerová 
Foto: Ivana Strasmajerová 

Magnetická rezonance ICON PET/SPECT/CT multimodální 
zobrazovač ALBIRA

Tubusy jsou různých velikostí a jsou do nich instalovány hadičky, 
kterými lze přivádět kyslík a léčebné látky

Ač je to k nevíře, v tubusu je myš schopna se i otočit
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Nové systémy pro radiologii 
Letošní Evropský radiologický kongres (ECR) ve Vídni představil rovněž inovace v oblasti lékařského zobrazování a terapie. Nové pro-
dukty a řešení firmy Siemens Healthcare pomohou poskytovatelům zdravotnické péče po celém světě vypořádat se s výzvami, které 
přinášejí měnící se zdravotnické systémy. V časech omezených rozpočtů a zvyšujícího se časového tlaku se řešení společnosti Siemens 
Healthcare zaměřují na vysokou kvalitu výsledků a maximální efektivitu jak v diagnostice, tak i při intervenčních terapiích.

Společnost Siemens Healthcare 
na ECR předvedla nové aplikace, 
díky kterým se zkrátí čas, potřeb-

ný pro neurologická MRI vyšetření, 
což napomůže zvýšení počtu pacientů 
vyšetřených za jednotku času a sníže-
ní nákladů na jeden sken. V MRI tvoří 
neurologická zobrazování většinu 
všech vyšetření. Nová aplikace od spo-
lečnosti Siemens Healthcare využívá 
zcela novou techniku, při které jsou 
zobrazované řezy nasnímány součas-
ně, a nikoli sekvenčně, čímž se zkracují 
doby potřebné na vyšetření běžně až 
o 68 %, jako je tomu v případě zobra-
zování tenzoru difúze. Tato aplikace – 
Simulta neous Multi-Slice – byla napřed 
zavedena pro vyšetření mozku, díky 
čemuž bylo možno začít používat po-
kročilé techniky, jako jsou DTI a BOLD, 
i v běžné klinické praxi. Doba skenová-
ní však byla srovnatelná s časy běžných 
klinických procedur. I když byla tato 
aplikace zpočátku určena pro pokročilá 

vyšetření mozku, společnost Siemens 
Healthcare v ní spatřuje velký potenciál 
pro zrychlení dalších běžných vyšetře-
ní mozku, v ortopedii a v krajině břišní.

Další nová aplikace s názvem GOBrain 
umožňuje klinicky ověřená vyšetření 
mozku stisknutím jediného tlačítka 
za pouhých pět minut. Díky cívkám 
společnosti Siemens Healthcare, které 
mají velmi vysokou hustotu kanálů, 
a unikátnímu programovému vybavení 
DotGO pro MRI skenování, jsou všech-
ny klinicky důležité orientace obrazů 
a kontrasty nasnímány stisknutím je-
diného tlačítka. Aplikace GOBrain byla 
vyvinuta ve spolupráci s Athinoula A. 
Martinos Center v Massachusetts Gene-
ral Hospital v USA. Při využití svých klí-
čových technologií společnost Siemens 
Healthcare spolupracuje se svými part-
nery na dalším klinickém ověřování vy-
šetření s více kontrasty, které jsou spou-
štěny jedním tlačítkem a které jsou 
určeny pro další anatomické oblasti. 

Robotický rentgenový 
systém Multitom Rax
Multitom Rax (pokročilý robotic-
ký rentgenový systém) nyní poprvé 
umožňuje, aby vyšetření v širokém 
spektru klinických oblastí byla prová-

děna pomocí jednoho jediného rentge-
nového systému, díky čemuž jsou tato 
vyšetření méně bolestivá a méně časo-
vě náročná. „V systému Multitom Rax 
spatřujeme univerzální přístroj, který 
pokrývá veškeré aspekty rentgenové 
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diagnostiky. Mohli byste jej považovat 
za radiologický ekvivalent nože dů-
stojníka švýcarské armády,“ řekl prof. 
Michael Lell, vedoucí lékař v Imaging 
Science Institute v univerzitní nemoc-
nici v Erlangenu. Tento nový systém se 
může používat v obrovském množství 
různých aplikací od radiografie přes 
úrazovou medicínu až po ortopedii, an-
giografii nebo skiaskopii. Skutečnost, že 
detektor může být nastaven do jakékoli 
polohy, znamená, že je možno v jedné 
vyšetřovně pomocí jednoho systému 
nasnímat zcela odlišné rentgenové 
obrazy, statické i dynamické. Dvě robo-
tická ramena přístroje Multitom Rax se 
mohou pomocí robotické technologie 
automaticky přesunout do požado-
vané polohy. V případě potřeby jimi 
lze pohybovat také manuálně pomocí 
servomotorů, například kvůli jemné-
mu nastavení. 

Přístroj Multitom Rax nyní poprvé 
umožňuje nasnímat 3D obrazy ve sta-
vu, kdy je tělo pacienta přirozeně zatí-
ženo jeho hmotností. Bez ohledu na to, 
zda pacient sedí, stojí nebo leží, mohou 
být nasnímány 3D obrazy všech ana-
tomických oblastí. Obrazy nasnímané 
v situaci, kdy pacient stojí, mají zásad-
ní význam, protože například kolena, 
pánev a páteř vypadají jinak, když jsou 
vystavena vlivu hmotnosti pacienta, 
než když pacient leží. Následkem toho 
3D obrazy nasnímané na systému Mul-
titom Rax nabízejí ve srovnání s obrazy, 
jež neodrážejí stav, kdy jsou části těla 
vystaveny přirozenému zatížení hmot-
ností těla, mnohem vyšší spolehlivost 
při určování diagnózy a při plánování. 

univerzální PEt/Ct 
systém určený pro široké 
spektrum indikací
Se systémem Biograph Horizon společ-
nost Siemens Healthcare na ECR 2016 
představila svou nejnovější inovaci 
v oblasti pozitronové emisní tomogra-
fie / počítačové tomografie (PET/CT). 
Systém nabízí vynikající výkon při 
atraktivních celkových provozních 
nákladech. Biograph Horizon přináší 
osvědčenou PET/CT technologii, která 
poskytovatelům pomáhá vypořádat se 
s větším množstvím klinických indika-
cí v onkologii, neurologii a kardiologii, 
přičemž současně zvyšuje úroveň efek-
tivity a úspory nákladů. 

Biograph Horizon lékařům umožňu-
je zobrazovat i malé léze v raném stá-
diu, protože je vybaven krystaly LSO 
o velikosti 4 mm, jejichž scintilace má 
oproti krystalům BGO vyšší rychlost 
a vyšší světelný výkon, což má za ná-
sledek vyšší rozlišení a lepší kvalitu 
obrazů, takže lze využívat i akvizice 
typu Time-of-Flight. Podrobnější data 
pacienta mohou lékařům pomoci mno-
hem přesněji určovat stádium choroby 
a vyhodnocovat odezvu na léčbu, což 
rozhodně přispívá k vyšší efektivitě po-

stupů zdravotnické léče. Jako nejmenší  
PET/CT systém s nejnižšími požadavky 
na napájení přístroj Biograph Horizon 
minimalizuje počáteční kapitálové 
investice a představuje chytrou volbu 
pro instituce, které hledají náhradu za 
svůj momentálně používaný PET/CT 
skener. Důvodem je, že se tento systém 
vejde v podstatě do kterékoli vyšetřov-
ny používané pro PET/CT. 

Aplikace teamplay pro 
specifickou analýzu dat 
a optimalizaci nemocničních 
pracovních postupů 
Síťová aplikace teamplay společnos-
ti Siemens Healthcare je založená na 
cloudu a umožňuje snadno pochopitel-
né a nekomplikované vyhodnocování 
využití kapacit zobrazovacích přístrojů, 
různé síťové sekvence a individuální 
vyšetření. Schopnost porovnávat  tato 
data – v anonymní formě – pouhým jed-
ním kliknutím vzhledem k hodnotám 
u podobných poskytovatelů zdravot-
nické péče pomáhá dosáhnout mno-

hem objektivnější analýzy momentální 
situace. Nabídka „Usage“ (Využití) zob-
razuje přehled výkonových parametrů 
ze zobrazovacích modalit, jako jsou CT 
nebo MR, včetně zpráv o každodenním 
využití. Zaznamenává se zde počet 
vyšetření za hodinu, čas a povaha vy-
šetření, celkové využití kapacit daného 
přístroje a skupin určujících diagnózu, 
stejně jako čas, který je potřeba pro 
přechod od jednoho pacienta k násle-
dujícímu. Tato znalost pomáhá optima-
lizovat pracovní postupy v nemocnici 
a pracovní zatížení zaměstnanců, zkrá-
tit doby čekání pro pacienty a v nepo-
slední řadě snížit náklady.

Nabídka „Dose“ (Dávka) poskytuje 
nejen vygenerovaný přesný výpis po-
užitých dávek, ale je také schopna po-
rovnávat aktuální hodnoty vzhledem 
k národním referenčním hodnotám 
a hodnotám dávky z jiných zdravotnic-
kých zařízení a z podobných vyšetře-
ní. Kromě toho lze nastavit a sledovat 
vlastní cílové parametry KPI. Tímto 
způsobem aplikace teamplay pomá-

há optimalizovat dávku použitou pro 
pacienty, pro specifická vyšetření 
a diagnózy. Další nová nabídka aplikace 
teamplay s názvem Protocols  (Proto-
koly) bude usnadňovat kombinování, 
zpracovávání a analýzu protokolů. Pro-
tokoly z vybraných přístrojů společnos-
ti Siemens Healthcare pro počítačovou 
tomografii (CT) a magnetické rezonanč-
ní zobrazování (MRI) bude v budoucnu 
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možné porovnávat, opatřovat komen-
táři a archivovat. Je také možné přenést 
vzorový protokol do jiných modalit 
pro budoucí využití. Efektivní správa 
protokolů pomocí aplikace teamplay 
představuje základ pro standardizaci 
pracovních a vyšetřovacích sekvencí.

Nová konstrukce pracovních 
postupů snižuje složitost 
ultrazvukových vyšetření
Společnost Siemens Healthcare na 
ECR představuje novou typovou řadu 
ultrazvukových systémů, které jsou 
založeny na zcela novém uživatelském 
designu. Na základě intenzivního vý-
zkumu u uživatelů provedeného fir-
mou Siemens Corporate Research ve 
čtyřech klíčových oblastech a pro více 
než 170 případů využití, vyvinula spo-
lečnost Siemens Healthcare platformu, 
která snižuje složitost ultrazvukových 
vyšetření. Začlenění názorů zákazníků 

zaručilo, že konstrukce nových systé-
mů odpovídá způsobům, jakými klinič-
tí lékaři opravdu pracují. 

ultrazvukové systémy 
s dotykovým panelem
Typová řada ultrazvukových systémů 
Acuson S HALX Evolution s dotyko-
vým panelem v sobě zahrnuje zcela 
nové technologie, které zlepšují funk-
ci systému a omezují chyby uživatele 
v průběhu vyšetření. Zcela přepracova-
né uživatelské rozhraní zjednodušuje 
interakci se systémem, takže stisknutí 
kláves je až o 33 % méně  a intuitivní 
dotykový displej pomáhá eliminovat 
zbytečné kroky pracovního postupu. 
Pokročilé zobrazovací technologie, 
jako jsou fúzování obrazů z více moda-
lit a „shear wave“ elastografie (elasto-
grafie na základě příčného šíření), jsou 
doplněny těmito nově rozšířenými pra-
covními postupy, takže systém zvyšuje 
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relevantnost a využití v klinické praxi. 
Tyto technologie dále zvyšují spoleh-
livost diagnózy a umožňují uživateli 
snadno kombinovat 3D CT a MR data 
s ultrazvukovými obrazy nasnímanými 
v reálném čase.

Ultrazvukové systémy Acuson NX3 
a Acuson NX3 Elite se vyznačují jed-
noduchým, intuitivním rozhraním 
kombinovaným s novátorskými zob-
razovacími řešeními pro vyšetření 
především v oblasti všeobecné medi-
cíny, porodnictví/gynekologie, pediat-
rie a neurologie. Přístroj Acuson NX3 
nabízí třikrát více uživatelsky nasta-
vitelných tlačítek, které lze přizpůso-
bit potřebám různých typů vyšetření 
a které umožňují zrychlit pracovní po-
stupy, neboť snižují počet potřebných 
stisknutí tlačítka až o 28 %. Uživatel-
sky upravitelný ovládací panel a doty-
kový displej v kombinaci s inovacemi 
společnosti Siemens Healthcare v ob-
lasti pracovních postupů umožňují 
uskutečňovat určitá anatomická mě-
ření rychleji, než je tomu u tradičních 
řešení. Nové technologie sond, které 
používá výlučně společnost Siemens 
Healthcare, umožňují povrchové zob-
razování s vysokým rozlišením a o 75 
% větší zobrazované pole pro zobrazo-
vání vnitřních dutin. 

Dvě nové funkce 
nabízejí průvodce při 
intervenčních zákrocích 
Společnost Siemens Healthcare obo-
hatila svou již zavedenou platformu 

Pure o dvě nové funkce, které zjed-
nodušují zavedení a využívání po-
kročilých funkcí na angiografických 
systémech Artis zee, Artis Q, a Artis 
Q.zen. Aplikace syngo EVAR Guidan-
ce navržená jako pomůcka pro endo-
vaskulární léčbu aneuryzmat (EVAR) 
nabízí automatickou detekci cévních 
stěn v datových souborech z počíta-
čové tomografie (CT) a automatické 
umísťování charakteristických bodů 
pro potřeby 3D navádění pomocí ob-
razů. Aby bylo zajištěno přesné umís-
tění, aplikace kromě toho navrhuje 
optimální úhlové nastavení C-rame-
na. Aby mohli lékaři lépe léčit případy 
velmi komplikovaných chronických 
totálních okluzí (CTO), aplikace syngo 
CTO Guidance provádí automatickou 
segmentaci věnčitých tepen v angio-
grafických obrazech z počítačové to-

mografie (CTA) a pro celou proceduru 
poskytuje navádění.

tomosyntéza – nové 
technologie umožňují přesnější 
vyhodnocení obrazů 
Při rané detekci rakoviny prsu je přes-
nost radiologických obrazů určujícím 
faktorem pro spolehlivost, s jakou lze 
podezřelý tumor vyloučit. Konvenční 
mamografie poskytuje individuální 
2D obrazy prsu, ve kterých se tkáně 
překrývají. S technikou tomosyntézy 
je oproti tomu nasnímáno velké množ-
ství obrazů z různých úhlů, které jsou 
potom zobrazovány jako řezy, což ra-
diologovi umožňuje jimi v průběhu vy-
hodnocování „procházet“. Jednotlivé 
řezy omezují překrývání, a tak usnad-
ňují stanovení lepší diagnózy. Aplikace 
High Definition Breast Tomosynthesis 

od firmy Siemens Healthcare provádí 
skenování s úhlem 50 stupňů, což je 
největší úhel ze všech dodavatelů po-
dobných technologií, a nejvyšší počet 
samostatných obrazů – celkem 25. 

Pomocí těchto nových technologií 
společnost Siemens Healthcare nyní 
dále vyvíjí nástroje pro zobrazování 
tomosyntetických skenů. Nová tech-
nologie Empire  (Enhanced Multiple 
Parameter Iterative Reconstruction) 
umožňuje, aby byly řezy s pomocí 
nových algoritmů rekonstruovány 
mnohem přesněji. Díky tomu jsou ob-
razy ostřejší, takže mikrokalcifikace je 
možno identifikovat mnohem zřetel-
něji a v závislosti na tvaru je defino-
vat jako benigní, nebo maligní, takže 
není nutné tak často provádět biopsii. 
Často je kromě skenu s technikou to-
mosyntézy nasnímán také 2D mamo-
grafický sken, aby byl k dispozici lepší 
kompletní pohled na prs. Insight 2D  
je softwarově generovaná 2D vizuali-
zace tomosyntézy, která může nahra-
dit mamografický obraz, a díky tomu 
snížit dávku rentgenového záření bě-
hem vyšetření prsu. Aplikace Insight 
od společnosti Siemens Healthcare je 
prvním a jediným řešením, které na-
bízí jak 2D, tak i 3D obrazy. Možnost 
zobrazit celý prs v 3D pomocí skenu 
nasnímaného s technikou tomosynté-
zy usnadňuje identifikaci tvaru a dis-
tribuce mikrokalcifikací a složitějších 
tumorů. 

www.siemens.cz

Nabídka „Dose“ (Dávka) poskytuje nejen 
vygenerovaný přesný výpis použitých 
dávek, ale je také schopna porovnávat 

aktuální hodnoty vzhledem k národním 
referenčním hodnotám a hodnotám 

dávky z jiných zdravotnických zařízení 
a z podobných vyšetření. Kromě toho 
lze nastavit a sledovat vlastní cílové 

parametry KPI.
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Sluch je jediný smyslový orgán, 
který dokážeme nahradit
Dnešní lékařská věda dokáže obdivuhodné věci a velkého pokroku dosahují i nejrůznější kompenzační pomůcky pro hendikepované 
lidi. Jednou z nejznámějších jsou kochleární implantáty, které se staly v zemích s rozvinutým zdravotnictvím již běžně dostupnou 
léčbou pro pacienty se ztrátou sluchu. Na vývoji sluchových náhrad se kontinuálně pracuje a vývojáři hledají stále nová vylepšení 
v oblasti designu i funkčnosti.

O tom, co je nového u jednoho 
z  největších a nejznámějších 
výrobců sluchových náhrad, 

australské firmy Cochlear, jsem hovo-
řila s Ing. Stanislavem Sedlákem, který 
nejenže pracuje jako klinicko-technic-
ký specialista pro firmu Cochlear, ale 
především stál u zrodu prvních koch-
leárních implantátů v Československu.

Pane inženýre, můžete mně říci, kdy 
byl v České republice poprvé využit 
kochleární implantát?
Pokud se budeme bavit o historii koch-
leárního implantátu jako sluchové ná-
hrady, je třeba se ohlédnout do historie 
kochleárních implantací, která začala 
již v bývalém  Československu a je po-
měrně dlouhá a bohatá. Již v 80. letech 
vznikla při Československé akademii 
věd skupina, která se zabývala vývojem 
kochleární neuroprotézy a jejím uvádě-
ním do praxe. Laboratoř elektronických 
smyslových náhrad založil a vedl tenkrát 
Ing. Jaroslav Hrubý, CSc., z ČSAV. V roce 
1984 byl vývoj jednokanálové neuro-
protézy dokončen a první implantát byl 
voperován v lednu 1987 na ORL klinice 
ve Všeobecné fakultní nemocnici na Kar-
lově náměstí v Praze MUDr. Miloslavem 
Valvodou. V  žádném případě to tehdy 
nebyla rutinní záležitost, všechny opera-
ce byly ve své podstatě klinickými testy, 
které se prováděly na základě schválení 
SUKL. Pouzdření elektroniky, nejdříve 
do epoxydové pryskyřice a později do ti-
tanového pouzdra, bylo vyvinuto ve spo-
lupráci s pracovníky IKEMu a s českým 
výrobcem kardiostimulátorů, Teslou 
Valašské Meziříčí. Tesla jako výrobce im-
plantabilní elektroniky přestala po priva-
tizaci v 90. letech existovat. Projekt čes-
kých neuroimplantátů byl poté zastaven 
a v roce 1992 bylo možné začít dovážet 
špičkové komerční zařízení od australské 
firmy Cochlear a následně byla všem pa-
cientům s českými neuroprotézami reo-
perována tato australská náhrada. Znač-
ka Cochlear se u nás implantuje dodnes 
a implantační programy se postupně pře-
sunuly do Fakultní nemocnice v Motole 
a na další kliniky.

Sluchová řešení Cochlear u nás vyu-
žívá již tisíc pacientů, většina jej získala 
v dětském věku. V současné době nabí-
zí českým uživatelům kochleární im-
plantabilní systémy Nucleus a implan-

tabilní systém pro kostní vedení Baha, 
které využívají nejnovější technologie 
pro zpracování zvuku.

Můžete vysvětlit, na jakém principu 
implantát funguje? 
Kochleární neuroprotéza je zařízení, 
které využívá elektrickou stimulaci 
zvukového nervu a skládá se ze dvou 
komponentů:

 ▸ implantátu – což je implantovaný při-
jímač a stimulátor
 ▸ řečového procesoru – externí část, ob-
vykle zavěšená za uchem
Hlavním úkolem řečového proceso-

ru je zachytit zvuk, provést spektrální 
analýzu a zpracovat ho podle zvolené 
kódovací strategie. Informace o stimu-
lačních pulzech je pak spolu s  energií 
potřebnou pro práci implantátu bezdrá-
tově přenesena do implantované části. 
Elektronika v  implantátu přijatou in-
formaci dekóduje a vygeneruje stimul 
odpovídajících parametrů (amplituda, 
délka trvání) pro zvolenou elektrodu. 
Elektrodový svazek  zavedený do hle-
mýždě je tvořen řadou platinových 
elektrod rozložených po celé jeho dél-
ce. V  nejširším místě, na vstupu hle-
mýždě, má elektroda průměr necelý 
milimetr a ke svému konci se postupně 
zužuje. Obvyklá hloubka zavedení je asi 
jeden a půl závitu. Jednotlivé elektrody 
tak mohou aktivovat specifické sku-
piny vláken sluchového nervu na růz-
ných místech, a tím vyvolávat zvukové 
vjemy různé výšky. Všechny modely 

implantátů Nucleus mají 22 elektrod, 
což je nejvyšší počet ze všech aktuálně 
vyráběných neuroprotéz. Otvor, kte-
rým se svazek miniaturních elektrod 
zavádí do hlemýždě, kochleostomie, 
není větší než jeden milimetr. Svazek 
elektrod je u nejmodernějšího přístro-
je svým tvarem přizpůsoben tak, aby 
co nejlépe zaujal své místo v  závitu 
hlemýždě, takže po zavedení má tvar 
spirálky. Zatočená forma svazku je 
schopna se co nejlépe přimknout ke 
středu závitu – modiolu, a tím co nej-
blíže k  nervovým zakončením, které 
potřebujeme stimulovat. 

Jak spolu komunikuje vnitřní a vněj-
ší část?
Mezi vnitřní implantovanou částí a vněj-
ším procesorem funguje bezdrátová 
komunikace, v  procesoru je umístěn 
energetický zdroj a malý počítač pro 
zpracování dat. Princip stimulace slu-
chového nervu je u všech přístrojů firmy 
Cochlear stejný, implantáty se mohou 
lišit vzhledem a tvarem svazku elektrod, 
který se zavádí do hlemýždě. O tom, jaký 
typ implantátu a tvar elektrod pacient 
obdrží, rozhoduje ošetřující lékař. Sou-
časné modely implantátů mají kromě 22 
elektrod zaváděných do hlemýždě ještě 
dvě extrakochleární elektrody. Jedna se 
zavádí do měkké tkáně a druhou tvoří 
kovové tělo implantátu. To umožňu-
je velkou variabilitu tzv. stimulačních 
módů, které určují, kudy se uzavírá 
okruh stimulačního proudu. Lze se tak 

vyhnout některým nežádoucím efek-
tům, například stimulaci lícního nervu. 

Kde je vlastně vnitřní část umístěna?
Implantát je voperován pod kůži a kvůli 
jeho stabilizaci se v lebeční kosti vy-
tváří mírné zahloubení. Poslední typ 
implantátu Nucleus Profile je velice 
tenký, 3,9 mm, což je další celosvětový 
unikát. Předchozí modely bylo nut-
né zahloubit do kosti podstatně více. 
Externí procesor obsahuje mikrofon, 
počítač a elektroniku, ovládací prvky, 
vysílací cívku a zdroj energie. U im-
plantovaného zařízení se předpokládá 
vysoká spolehlivost, protože reoperace 
není levná záležitost. Přístroj je napájen 
bateriemi, které jsou umístněny v pro-
cesoru a vydrží několik dnů. Nebo lze 
zvolit akumulátor, který je však nutné 
nabíjet zpravidla každý večer. Energe-
tická spotřeba přístroje je pro každého 
pacienta individuální. 

Jak slyší člověk s implantátem?
Ohluchlí pacienti, kteří mají předchozí 
zkušenost se zvukem, popisují často 
vjem z implantátu jako zvuk s umělým 
plechovým charakterem, kterému zpr-
vu nelze dobře rozumět. Náš mozek má 
však vlastnost, které se říká plasticita, 
schopnost se dobře adaptovat. U dob-
ře rehabilitovaného pacienta lze po 
fázi rehabilitace konstatovat, že slyší 
jako dřív. Řečový procesor je však nut-
né pravidelně, individuálně a pečlivě 
nastavovat. 
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Zvukový procesor

Vysílací cívka

Svazek elektrod

Sluchový nerv

Schéma kochleárního implantátu

34

implantologie



Jaké jsou indikace pro použití pří-
stroje? Jaké jsou kontraindikace?
Máme 2 typy kandidátů:
Děti 
Implantát se používá k  léčení vroze-
ných těžkých sluchových vad, ale je tře-
ba jej implantovat co nejdříve. Optimál-
ní věk je kolem jednoho roku. Někdo 
implantuje i v časnějším věku, ale tím 
narůstá riziko operace. 
Ohluchlí dospělí jakéhokoli věku
Člověk, který z  důvodu nemoci nebo 
úrazu přišel o sluch. Musí však mít 
zachován sluchový nerv. Pokud není 
sluchový nerv od dětství stimulován, 
sluchové centrum se nevyvine a mozek 
začne tuto část používat na něco jiného, 
například zpracování obrazu. Proto má 
hluchý člověk obvykle velmi dobře roz-
vinuté vizuální vnímání. To je případ 
prelingválně hluchých dospělých, pro 
které má implantace velmi malý efekt.

Při některých úrazech, například zlo-
menině báze lební, se může sluchový 
nerv přerušit a u takového pacienta 
kochleární implantát nedokáže vyvo-
lat sluchový vjem. V  tomto případě 
se lékaři mohou pokusit stimulovat 
sluchovou dráhu implantátem se spe-
ciální elektrodou, která se vkládá se do 
mozkového kmene. Výsledky však ne-
jsou tak dobé jako v případě kochleár-
ních implantací. U pacientů, kteří mají 
sluchový nerv v pořádku a nemají žád-
né další postižení, jsou výsledky ope-
rací velmi dobré, a to především u dětí, 
které mohou chodit do běžné školy, 
v  místnosti s  klidným provozem slyší 
zvuky přicházející odkudkoli, a díky 
tomu se naučí velmi dobře mluvit. 

Jaké jsou náklady na operaci 
a implantát?
Vnější část, řečový procesor, stojí něco 
přes 200 tis. korun. Celkový zákrok 
včetně implantátu, operace a pobytu 
v nemocnici vyjde asi na 1 mil. korun. 
První operaci hradí kompletně pojiš-
ťovna. Sice to není levná záležitost, ale 
z pohledu ekonomické návratnosti jsou 
implantáty velice efektivní. Hendike-
povaný člověk je zcela vrácen do spo-
lečnosti, nepotřebuje žádné speciál ní 
vzdělávání a je schopen vykonávat 
téměř každou práci. Horších výsledků 
můžou dosahovat pacienti, kteří nema-
jí funkční sluchový nerv nebo neslyšeli 
po velmi dlouhou dobu. Pojišťovna hra-
dí i rehabilitaci pacienta. Přístroj totiž 
není možné jen zapnout, ale pacienta 
čeká dlouhodobý proces navykání na 
implantát a přístroj je nutné pravidelně 
vylaďovat. Zvukový procesor je třeba 
nastavit a přizpůsobit individuálním 
potřebám pacienta. Celý proces na-
stavování může trvat půl roku až rok. 
Rehabilitace dětí se provádí v  Centru 
kochleárních implantací na Mrázovce, 
což je foniatrické oddělení Motolské ne-
mocnice. O dospělé se stará Foniatrická 
klinika VFN v Praze v Žitné ulici. Velmi 

specifická a náročná práce čeká přede-
vším rodiče dětí, kterým je implantát 
voperován v útlém věku. Dětem se vě-
nují speciální pracovníci, protože děti 
nesmíte odradit a cesta k dokonalému 
sluchu a kvalitní řeči u nich může trvat 
až několik let. Až po deseti letech má 
každý pacient nárok na výměnu vnější 
části, která stojí asi 200 tis., pojišťovna 
hradí již jen část.

Jaká je životnost přístroje?
Implantát by měl pacientovi sloužit 
celý jeho život a pečlivě se sledují spo-
lehlivostní parametry u všech modelů. 
Cochlear se může chlubit nejlepší spo-
lehlivostí. Například přístroj CI22M, 
který byl implantovaný v  80. letech, 
vykazuje za více než 30 let kumulativ-
ní míru přežití 92,1 %. Každá následují 
řada je ještě spolehlivější než ta před-
chozí, typ CI24RE, kterého se celo-
světově implantovalo téměř 140 000 
kusů, má po 11 letech kumulativní 
míru přežití 99 % a zatím je dlouho-
době nejúspěšnějším implantátem )*. 
U nejnovějšího typu Profile dosahuje 
tento ukazatel po dvou letech již histo-
ricky rekordní hodnoty 99,97. Návrhy 
na vylepšení podávají často chirurgo-
vé, například na jejich podnět se začal 
používat leštěný povrch implantované 
části, který zamezuje usazování bakte-
riálních kolonií. 

Na jakých pracovištích 
se implantuje?
Ve FN Motol a dále se začalo implanto-
vat také v Ostravě a v Brně. Systém pro 
kostní vedení Baha se implantuje také 
v Hradci Králové. 

Jaké jsou vize do budoucnosti? Co je 
možné na přístroji ještě vylepšovat? 
Jaké nové typy se připravují?

Pro vylepšování je prostoru spousta. 
Modely se neustále zdokonalují, pa-
cienti si již dokonce mohou přístroj 
nastavovat sami, dochází ke stále vět-
ší miniaturizaci, navrhují se kapesní 
ovladače, dodávají se další doplňky, 
například dokonalá ochrana proti 
vniknutí vody do přístroje, k přístroji 
je možné připojit stále více typů pří-
slušenství. Celý vývoj směřuje k plně 
implantabilním přístrojům, ale zatím 
jsme omezeni zdrojem energie. Je 
možné sice vyrobit bezdrátové dobíje-
ní, ale ani akumulátory nejsou věčné. 
Kromě toho implantovaný mikrofon 
snímá velké množství hluku, které 
produkuje lidské tělo.

Je operace běžně dosažitelná? Dosta-
ne příležitost každý pacient?

Každý pacient, který je pro implantaci 
indikován lékařem a má motivaci sys-
tém používat, přístroj dostane. 

Je indikace pacientů dostatečná?
Bohužel se dostatečně nevěnujeme 
seniorům, přestože ti mívají problémy 
se sluchem nejčastěji. A pokud jsou ji-
nak zdravotně způsobilí, není důvod, 
proč sluchový implantát nepoužívat. 
Rovněž není uzákoněn celoplošný 
screening novorozenců, přednostně se 
sledují pouze děti s genetickou zátěží. 

Jaká jsou zdravotní omezení pro člo-
věka s implantátem?
Ano, určitá omezení jsou a je vytvoře-
na jejich přesná specifikace. Například 
pacienti s  implantátem se nemohou 
zúčastnit některých diagnostických 
vyšetření. Největším problémem je 
magnet v  implantované části. Kromě 
toho je třeba myslet na to, že člověk má 
v sobě elektronické zařízení a kovový 
díl. Zařízení je navíc velmi citlivé. Nedo-
poručuje se používat vyšetřovací a lé-
čebné metody, které využívají aplikaci 
elektrického proudu do těla v  oblasti 
hlavy a krku. Vyšetření magnetickou re-
zonancí je možné provádět jen do úrov-
ně 1,5 tesla. V případě silnějšího magne-
tického pole (až 3 tesla) lze při místním 
umrtvení před vyšetřením magnet 
z  implantované části vyjmout a zba-
vit se tak stínu, který jinak na snímku 
překrývá až půlku hlavy. Ovšem stejně 
i tak v hlavě zůstává kus kovu. Při letec-
ké dopravě je také nutno respektovat 
fakt, že přístroj se chová jako kterékoli 
jiné elektronické zařízení, a proto musí 
být během startu a přistání vypnuto.

Děkuji za rozhovor 

Ivana Strasmajerová 
Foto: Cochlear
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Magnet cívky

Kabel cívky

Dva všesměrové mikrofony

Světelný indikátor 

Zabudovaná snímací cívka 

Tlačítka

Ušní háček 

Procesorová jednotka 

Výrobní číslo

Krytka zásuvky pro příslušenství

Standardní bateriový modul odolávající nevhodné manipulaci

Pojistka pro kryt baterie odolávající nevhodné manipulaci
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Cochlear™ Nucleus® Profile™  s přídavnou elektrodou Contour  
Advance® je v současné době nejtenčí sluchový implantát na trhu 

Zvukový procesor CP910 – schéma
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Digitální evoluce kraniální 
chirurgie
Společnost Renishaw, jediný britský výrobce 3D tiskáren pro tisk z kovu, má s touto technologií rozsáhlé zkušenosti. Vytisknuté 
dentální implantáty dodává běžně do mnoha evropských laboratoří a dokáže řešit i kostní náhrady pro složité lékařské zákroky 
v maxillofaciální oblasti (ÚČOCH), jak dokládá následující kazuistika.

Rostoucí počet progresivních 
chirurgů, od rekonstruktivní 
obličejové chirurgie po ortope-

dickou a traumatologickou chirurgii, se 
inspiroval pokrokem v aditivní výrobě 
k použití implantátů specifických pro 
pacienta (PSI) a vodítek řezu vytvoře-
ných 3D tiskem z kovu jak pro složité, 
tak i pro jednoduché postupy.

Případové studie, které se začaly ob-
jevovat, poskytují přesvědčivé důkazy 
o tom, že chirurgové, kteří si kromě 
standardních nebo tradičně vyrobe-
ných implantátů osvojili tuto tech-
nologii, trvale dosahují lepších a lépe 
předvídatelných výsledků ve smyslu 
bezpečí a spokojenosti pacienta i efek-
tivity a ekonomie nemocnice.

Pro lepší předvídatelnost, vyšší přes-
nost, bezpečnost a rychlost operací po-
užily nemocnice NHS ve Velké Británii 
při svém hledání vyšší kvality a efek-
tivity anatomické modely, pomůcky 
a implantáty vyrobené 3D tiskem.

Na klasickém příkladu globálního 
transferu technologie ověřila jedna ne-
mocnice ve Španělsku společně s od-
borníky z Velké Británie možnosti po-
užití této technologie v mezinárodním 
měřítku.

Prezentace případu
Neurochirurg Bartolomé Oliver, MD, 
Ph.D., který pracuje v Teknon Medical 

Center v  Barceloně ve Španělsku, pů-
sobil v řadě zemí včetně Kanady, USA 
a Švédska.

Na jeho oddělení se dostala osma-
šedesátiletá pacientka s benigním ná-
dorem v levé straně lebky. Jednalo se 
o meningeom, nádor rostoucí z moz-
kové pleny, která obklopuje mozek 
a míchu.

Počítačovou tomografií (CT) bylo 
zjištěno, že se nádor šíří ven, do le-
beční kosti. U pacientky bylo nutno 
použít kraniotomii pro odstranění 
nádoru a kranioplastiku pro rekon-
strukci lebky.

Dr. Oliver navrhl kombinovanou kra-
niotomickou a kranioplastickou opera-
ci, která umožní ošetřit pacientku v je-
diném operativním zákroku. Věděl, že 
operace nepředstavuje žádný závažný 
problém, jeho prioritou však bylo zajiš-
tění co nejlepšího výsledku jak pro pa-
cientku, tak pro nemocnici. Jako part-
nery si zvolil odborníky na 3D návrhy 
a tisk z Velké Británie, kteří opakovaně 
předvedli důkazy podpory předvídatel-
ných výsledků složitých chirurgických 
rekonstrukcí obličeje. 

Návrh
Dr. Oliver oslovil špičkové konzultač-
ní a aplikační centrum PDR v Cardiffu 
(Velká Británie) k navržení jak kra niální 
ploténky PSI pro kranioplastiku, tak 

speciálního vodítka k vedení řezu pro 
kraniotomii. Partnerem pro 3D tisk 
kovu byla společnost Renishaw plc., 
světová špička v  oblasti konstrukč-
ních a vědeckých technologií, se zku-
šenostmi v oboru přesného měření 
a zdravotnictví.

CT skeny, pořízené v nemocnici, byly 
odeslány ze Španělska do Velké Britá-
nie, importovány do softwaru MIMICS® 
v centru PDR a následně převedeny do 
souboru STL pro modelování.

PDR vytvořil 3D virtuální model kra-
niální ploténky. Pro dosažení dobrého 
estetického vzhledu bylo použito zrca-
dlení zdravé části lebky pomocí softwa-
ru Geomagic® Freeform® Plus.

PDR rovněž vymodeloval vodítko 
pro vedení řezu, které po umístění na 
lebku pomůže označit obvod či limity 
kraniotomie a pomáhá při vedení řezu 
během operace. Prvotní návrhy byly 
odeslány zpět dr. Oliverovi k první 
kontrole. Potom již stačila 40minuto-
vá relace Skype™ mezi dr. Oliverem, 
PDR a španělskou pobočkou Renishaw 
pro vyjasnění jeho konstrukčních 
modifikací.

Výroba
Společnost Renishaw obdržela soubory 
se schválenou konstrukcí implantátu 
i speciálního vodítka. Vyrobila je 3D tis-
kem ve svém středisku aditivní výroby 

Implantát těsně před uzavřením operační rányPoškozené mozkové pleny po kraniotomii

Modely, vodítka a implantáty  pro kraniální chirurgický zákrok 
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ve Stonehouse (Velká Británie) a během 
dvou týdnů vyrobené díly odeslala do 
Barcelony.

Díly byly vyrobeny podle specifi-
kací dr. Olivera z titanu se saténovým 
povrchem na stroji pro 3D tisk kovu 
AM250. Byl použit materiál Ti MG1, 
testovaný dle ISO 10993 část 1, kte-
rý byl následně ošetřen technologií 
X-flex™ společnosti Renishaw. Tím 
byla zaručena vysoká poddajnost, kte-
rá je důležitá k zamezení rizika poško-
zení během úprav implantátu, např. 
přizpůsobením nečekaným změnám 
tvrdé pleny mozkové.

Zajištění skvělého estetického vý-
sledku znamená, že obrys kraniální plo-
ténky musí přesně odpovídat obrysům 
lebky pacientky. 

Virtuální modelování zaručilo přes-
nost konstrukce; ploténka musela 
být dostatečně tenká pro zachování 
estetiky, avšak náležitě odolná, aby 
se vyrovnala se všemi dalšími poža-
davky: dodatečné otvory pro šrouby 
poskytující dr. Oliverovi flexibilitu 
při upevnění implantátu a  perforace 
umožňující průchod tekutin a prorůs-
tání tkáně. 

Implantát, přesahující o 8 mm okraj 
řezu, umožnil posouvání v rámci prů-
měru řezného nástroje a použití šroubů 
standardního průměru. Byl navržen pro 
šrouby o průměru 1,55 mm. Konstrukč-
ní volnost, umožněná aditivní výrobou, 
znamená, že celková tloušťka materiálu 
0,5 mm mohla být podle přesných spe-
cifikací dr. Olivera zesílena v oblasti děr 
pro šrouby.

Operace
Kvůli polohování vodítka během kra-
niotomie zadal dr. Oliver, aby bylo 
vodítko opatřeno „držadlem“, které 
napomáhá stabilitě a zlepšuje jeho er-
gonomické vlastnosti. Pro označení 
orientace je vodítko doplněno šipkou.

Bylo učiněno rozhodnutí použít 
vodítko pro označení obvodu kranio-
tomie. Po odstranění vodítka provedl 
dr. Oliver podle označení volný řez od 
ruky. Tento způsob umožnil snadněji 
zvládnout složitý geometrický tvar leb-
ky v okolí spánkové oblasti s těsnými 
poloměry zaoblení.

Díky svému návrhu s dodatečnými 
redundantními otvory pro šrouby mohl 
dr. Oliver operovat s maximální rozva-
hou. Více možností fixace stanovil pro 
případ nutnosti rychlého přizpůsobe-
ní. Situace na operačním sále se může 

náhle změnit a vyplácí se být zabez-
pečen proti možným problémům. Im-
plantát mu poskytl dodatečný faktor 
bezpečnosti.

Operace byla úspěšná a bezproblémo-
vá; kraniální ploténka byla upevněna 
přesně a bezpečně.

Pooperační stav
Pacientka byla propuštěna po čtyřech 
dnech pobytu v nemocnici a vyšetře-
na při následujících návštěvách po 15 
dnech a potom v měsíčních interva-
lech. Nenastaly u ní žádné komplikace. 
Pooperační CT vyšetření ukázalo dobrý 
stav implantátu. 

Při popisu hlavních výhod pro pacien-
ta zmínil dr. Oliver „vynikající estetický 
účinek poskytovaný tímto implantá-
tem“ s dodatkem, že „pacientka je veli-
ce spokojena“.

závěr
Relativně rutinní operace odstranění 
nádoru prokázala tři hlavní výhody 
možnosti výroby PSI podle návrhu 
chirurga: jistotu, spokojenost pacienta 
a úsporu operačního času.

Výroba předem definovaného vodít-
ka řezu a odpovídajícího implantátu, 
jejíž hlavní prioritou byla jistota, po-
mohla vyloučit veškerá rizika, která 
mohla vzniknout při postupu vedeném 
od ruky. Vlastní posudek dr. Olivera: 
„Uvedený postup byl zárukou abso-
lutně bezpečné operace bez rizika pro 
pacienta.“

Prioritou byla i spokojenost pacien-
ta a přesnost PSI umožnila chirurgovi 
zajistit i potřebnou estetickou kvalitu. 
Podobně jako u složitějších postupů 
obličejové rekonstrukce se i zde proká-
zaly možnosti návrhu, specifického pro 
daného pacienta, zvýšením konzisten-
ce a předvídatelnosti.

Úspora 30 procent času na operačním 
sále byla třetí předností této moderni-
zované metody. 

„Jednotlivé prvky byly dodány podle 
plánu, což nám umožnilo přípravu ope
race,“ poznamenal dr. Oliver. „Během 
operace nebyly zapotřebí žádné úpravy. 
Použití vodítka řezu a implantátu, vyro
bených 3D tiskem, nám ušetřilo přibliž
ně 30 procent času potřebného pro tento 
typ operací.“

Dr. Oliver věří, že jeho přístup před-
stavuje dobrý model pro jeho kolegy na 
celém světě. „Práce s přesnými výrobky 
a dobré plánování je velice pozitivní 
a lze je doporučit,“ dodává. 

Třicetiprocentní úspora času na ope-
račním sále, kde se čas počítá na minu-
ty, má nesmírný význam pro vedení 
nemocnice i zdravotní ekonomy. Proto 
může poskytovatelům zdravotní péče 
každá ušetřená minuta nabízet vý-
znamnou úsporu nákladů. 

Kratší čas operace kromě toho pomá-
há snížit riziko infekce, uspíšit rekonva-
lescenci pacienta a zvýšit průchodnost 
operačního sálu.

Digitalizovaný pracovní tok spoju-
jící konstrukční odborníky, chirurgy 
a výrobu ilustruje sílu globálního 
transferu technologií a mezinárodní 
spolupráce. Má potenciál demokrati-
zace technologií, poskytující každé ne-
mocnici ve všech koutech světa přístup 
k přesným technologiím, výrobkům 
a materiálům. 

www.renishaw.cz

Umístění vodítka pro kraniotomii

Srovnání stavu před a po kranioplastice s využitím 3D projekce

Implantát, přesahující o 8 mm okraj řezu, 
umožnil posouvání v rámci průměru 

řezného nástroje a použití šroubů 
standardního průměru. Byl navržen 

pro šrouby o průměru 1,55 mm.
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červen 2016

Kreativní prostorová řešení 
páteřní rekonstrukce 
   Aditivní výrobní technologie umožňují realizovat inovace v technologiích 

implantátů použitím titanu

   Elastické diskové implantáty od Tsunami mohou být aditivně vyrobeny 
v procesu „single-shot“ najednou

Udržet si „rovnou páteř“ je nejen obrazně řečeno pozitivní osobní charakteristika. Tělesně vzato je zdravá páteř pro kvalitu života 
a osobní mobilitu velmi důležitá. Jednou z metod, jak řešit problémy páteře, je použití lehce invazivních technických komponentů, 
vyrobených z plastu nebo kovu, které jsou implantovány do těla. Pro pacienty spinální chirurgie a chirurgy jsou tyto implantáty 
obrovským přínosem: jen menším chirurgickým zákrokem pomáhají pacientům znovu získat jistotu pohybu i plnou důvěru 
v podpůrnou funkci páteře. Implantáty jsou nositeli jedinečné konstrukční, funkční a výrobní know-how. O trendech a vývoji produktů 
v oblasti páteřních implantátů pojednává rozhovor se Stefanem Casellim, generálním ředitelem Tsunami Medical Srl se sídlem 
v Modeně v Itálii.

tsunami spatřuje své poslání 
v podobě vývojáře systémů pro 
spinální implantáty. Nabízí im-

plantáty, které obnovují funkčnost po-
škozené páteře, stejně jako i nástroje 
nebo přístroje, které umožňují chirur-
gům úspěšně provést operaci. Cílem 
je zpevnit páteř a tím zajistit mobilitu 
pacienta.

Konvenční páteřní fixátory
Páteřní fixátory jsou implantáty pro vy-
rovnání a zmírnění tlaku na páteř. Tyto 
implantáty jsou minimálně invazivní, 
obvykle se používají ve spojení se šrou-

by z titanu u pacientů s problémy způ-
sobenými spinální stenózou nebo ne-
stabilitou pocházející z mnoha dalších 
spinálních degenerativních nemocí. Sa-
motné náhrady jsou vyrobeny z PEEK 
(polyetheretherketon), což je vysoce 
biokompatibilní materiál, použitelný 
i pro alergiky. V minulosti se tyto plo-
ténkové náhrady vyráběly obvyklým 
způsobem z titanu, přičemž se stávalo, 
že v některých případech poškozoval 
titanový díl strukturu kosti, zejména 
v důsledku velké tuhosti náhrady apli-
kované prostřednictvím tuhých šrou-
bů. Toto bylo způsobeno podstatně 

nižší pružností implantátů v porovnání 
s vlastnostmi kosti. Jednou z alternativ 
je PEEK, vysoce pevný plast s poddaj-
nými vlastnostmi, respektive pružností 
(E-modul) srovnatelnou s kostí. Kromě 
toho součásti zhotovené z PEEKu ne-
způsobují žádné artefakty v MRI (mag-
netická rezonance), a jsou tak snadno 
zobrazovány pro potřeby chirurgů. Jed-
nou z nevýhod páteřních fixátorů PEEK 
je však jejich neschopnost umožnit 
prorůstání kostní struktury a po delší 
době od implantace jejich eventuální 
následné sklouzávání z původní polo-
hy. Polyetheretherketon je termoplast 
odolný proti vysokým teplotám a patří 
do skupiny polyaryletherketonů. Jeho 
teplota tavení je 335 ° C.

Moderní páteřní náhrady 
zhotovené laserovým 
spékáním práškových kovů
Aditivní metoda LaserCUSING lasero-
vého spékání vrstev využívá výhody 
tradičního titanu – a odstraňuje nedo-
statky PEEK komponentu pro aplika-

ce páteřních podpěr. Aditivně vyro-
bený díl nabízí nyní biokompatibilitu 
titanu i požadovanou pružnost plas-
tového materiálu v jediném výrobku. 
Laserovým spékáním zhotovené me-
ziobratlové ploténky mají velmi složi-
tou geometrii a nevyžadují dodatečné 
úpravy (viz obr. 1a, b a c) pro zajištění 
optimální struktury povrchu. U toho-
to řešení je pozoruhodná strukturální 
geometrie s  dílčím rozdílným rozlo-
žením hustoty (web-struktury), která 
dává titanovému dílu stejnou pruž-
nost jako PEEK řešení. Laserovým 
spékáním lze ploténkové náhrady 
vyrábět v různých rozměrech v závis-
losti na anatomii pacienta, tedy výro-
bou na míru. Podle Stefana Caselliho 
laserem aditivně zhotovená náhrada 
představuje „skutečnou inovaci, která 
kombinuje materiál se specifickými 
vlastnostmi, jako je biokompatibilita – 
schopnost prorůstání struktury kostí 
a elasticita, která je přizpůsobena lid-
skému tělu v jediném produktu“ (viz 
obr. 2). Chirurgové mohou snadno 

Obr. 1a, b a c: Páteřní náhrady mají válcovou nebo čtvercovou geomet-
rii a musejí být vyjímatelné. Kvůli aplikaci optimální geometrie a povr-
chové struktury jsou vyráběny pomocí procesu spékáním laserem

c

a b

Obr. 2: Biologická snášenlivost a zakázková výroba s elasticitou  
dle anatomie  se spojily do jednoduchého aditivně vyrobeného 
páteřního implantátu
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najít náhrady pomocí CT nebo MRI 
zobrazení. Laserové spékání prášku 
také umožňuje zákaznickou nebo ma-
losériovou výrobu, včetně „výroby na 
míru“ pro pacienty se speciálními ana-
tomickými podmínkami, stejně jako 
standardní řešení pro ostatní pacienty. 
Klinická studie provedená v březnu 
2014 ve spolupráci s univerzitou Carla 
von Ossietzkyho v německém Olden-
burgu potvrdila prognózu vynikající-
ho hojení s těmito implantáty. (* Stu-
die Oldenburg)

„Krabí vymezovač“ jako 
funkční mobilní prvek při 
primární páteřní nestabilitě
Stefano Caselli popsal další novinku 
Tsunami – takzvaný „krabí vymezo-
vač“ (viz obr. 3 a 4) se  samostatným 
zvětšováním vymezovací vzdále-
nosti, který je použit při chirurgické 
rekonstrukci páteře nahrazením me-

ziobratlových plotének (viz obr. 5). 
Rozpínací mechanismus vyvinutý 
Tsunami je něco jako zázrak výroby: 
skládá se z převodovky s centrálním 
šroubem a bočními převody, které 
rozevírají dvojice křidélek (viz obr. 6a 
a b). Zhotovení krabího distančního 
vymezovače s precizně vyrovnanými 
plochami umožňuje použití aditivní-
ho procesu LaserCUSING v  zařízení 
Mlab cusing R dodaném Concept La-
serem. Vysoce hladký – téměř jako leš-
těný – povrch omezuje výrazně tvor-
bu výrůstků na površích dotýkajících 
se tkáně. Pozoruhodným aspektem 
nové výrobní technologie je podle 
Caselliho schopnost vyrobit více kopií 
pohyblivých součástí vymezovače na-
jednou. „LaserCUSING nám nabízí ča-
sové i nákladové zvýhodnění a je také 
mnohem jednodušší udržet absolutní 
čistotu výroby v  porovnání s  běžný-
mi výrobními technologiemi. Kro-

mě toho zařízení od Concept Laseru 
podává vynikající výkony a zajišťuje 
vysokou úroveň bezpečnosti při práci 
s reaktivními materiály, jako je titan 
nebo slitiny titanu.“

Poslední vývoj: náhrada ploténky 
jako jediný komponent
Aditivní výroba může otevřít zcela 
nové směry, když přijde na konstrukci 
dílů. Další novinkou, kterou vyvolala 
příležitost využití LaserCUSING insta-
lovaného v Tsunami, je vývoj diskové 
protézy na míru, která funguje jako 
meziobratlový vymezovač k posíle-
ní funkce páteře (viz obr. 7). Skládá 
se z horní a dolní skořepiny spojené 
dvojitou pružinou. Tvar skořápek je 
navržen tak, aby dokonale zapadal 
do obratlové misky. Dvojitá pružina 
je vyrobena z titanu a silikonové jádro 
funguje jako tlumič pohybu pružiny. 
Celkové konstrukční i vymezovací 

rozměry mohou být provedeny tak, 
aby odpovídaly anatomii pacienta 
přesně dle specifikace chirurga. Vr-
cholem tohoto inovativního řešení je, 
že ploténková náhrada se vyrábí v pro-
cesu „one-shot“ pomocí laserové tech-
nologie tavení, která vylučuje potřebu 
následných invazivních montážních 
procesů.

Jak funguje náhrada ploténky
Oprávnění Tsunami k testu byla vydána 
brzy. Nejprve se musely vložit dosavad-
ní zkušenosti s páteřními implantáty do 
provedení produktu tak, aby vše vedlo 
ke zvýšení mobility pacientů. Nová 
ploténková náhrada poskytuje stej-
nou volnost přirozeného pohybu jako 
původní originál a zároveň poskytuje 
obrovskou podporu mobility pacienta 
(viz obr. 8a a b). Optimální pružnost 
je zajištěna dvojitou pružinou a vylep-
šena silikonovým jádrem. Společnost 

Tsunami Medical Srl v Modeně (Itálie) byla založena v roce 1997. Zakladatel a vý-
konný ředitel Stefano Caselli a jeho tým nejprve působili jako subdodavatelé 
zařízení pro firmy v invazivním diagnostickém průmyslu. V průběhu času se 
rozvíjela činnost ve dvou klíčových oblastech: biopsii a vertebroplastice (mi-
nimálně invazivní lékařské procedury používané k léčbě zlomenin obratlů 
a komprese). Hlavními trhy společnosti jsou Jižní Amerika, Evropa a Rusko.

Jeho výroba se nachází v srdci italského „biomedicínského“ údolí. Jako cer-
tifikovaný výrobce lékařských aplikací splňuje Tsunami požadavky standardu 
ISO 13485. Ve výrobním prostoru pokrývajícím 1200 m² s klasifikací ISO pro 
čisté prostory využívá moderní výrobní stroje a technologie zpracování plas-
tů a kovů pomocí aditivní technologie spékání laserem.

V roce 2010 Tsunami začal vyvíjet a vyrábět spinální implantáty pomocí me-
tody laserového spékání. Pro vytvoření laserem natavovaných produktových 
řešení Tsunami používá Mlab cusing R systém od Concept Laseru.

Soukromě vlastněná společnost má v současné době 25 zaměstnanců.

O Tsunami Medical

a b

Obr. 3: Nastavitelný titanový „krabí 
vymezovač“ může být vložen mezi 
obratle během chirurgické páteřní 
rekonstrukce

Obr. 4: Krabí vymezovač 
zachycený pomocí  
zobrazovacích procesů 
páteře

Obr. 5: Vícenásobně použitelný krabí vymezovač spolu se všemi po-
třebnými systémovými komponenty je vyráběn na výrobním zařízení 
Mlab cusing R

Obr. 6a a b: Konstrukce krabí distanční vložky: tento nastavitelný 
distanční element může být vložen mezi obratle při chirurgické rekon-
strukci páteře. Rozpínací mechanismus vyvinutý Tsunami je něco jako 
zázrak výroby: skládá se z převodovky s centrálním šroubem a boční-
mi převody, které rozevírají dvojice křidélek
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také potřebovala technické řešení, 
které by vytěžilo maximum z nabíze-
ných geometrických možností nové 
metody LaserCUSING. Stefano Caselli 
říká: „Z hlediska konstrukce je náhrada 
ploténky, jako nápad produktu, pří-
mým důsledkem geometrické volnosti 
a funkční integrace nabízené metodou 
LaserCUSING. Tradiční výrobní metody 
pro tento druh řešení nefungují. Aditiv-

ní výroba navyšuje naši odbornost v re-
konstrukci páteře tím, že nabízí celou 
řadu nových možností řešení. Nové 
provedení ploténkové náhrady je vel-
mi flexibilní: můžeme přizpůsobit její 
rozměry specifickému anatomickému 
profilu pacienta.“ 

Překlad, zdroj Metal Laser Melting 
in Medical Technology

Systémy pro perkutánní vyjmutí (PPD) uskřípnuté ploténky 
a dále bioptické jehly, spinální implantáty, míchačky kostních 
směsí a vstřikovače, transplantační jehly a kyfoplastikové balóny 
(k léčbě zlomenin obratlů).

Výrobky Tsunami:

Obr. 8: Výměna disku v páteři pro zlepšení mobility:  
pro pacienta zaručuje úplnou volnost pohybu a může být 
přesně přizpůsobena anatomii lidské páteře

Obr. 9: Aditivní výroba v Tsunami: Mlab cusing R systém od Concept Laseru používá Tsunami pro aditivně vyráběná produktová řešení

Obr. 7: Ploténková náhrada, fungující jako původní ploténka, se vyrábí 
v „jednorázovém“ procesu s využitím laserové technologie spékání 
vrstev, řešení, které eliminuje potřebu navazujících montážních procesů

Název: Studium zvyšování 
dávky pro EBT3 filmy a výskyt 
artefaktů v blízkosti spinálních 
implantátů při CT zobrazení.

„Celkově klinické studie pro-
kázaly, že zvýšení dávky a obra-
zové artefakty CT generované 
titanovými implantáty nelze 
podceňovat a musejí být zahr-
nuty do klinického léčebného 
plánu. Strukturované implan-
táty jsou užitečným přístupem 
pro minimalizaci těchto rizik 
a mají potenciál přenosu do 
dalších oblastí implantologie.“

Komentář ke 
klinické studii dr. 
Thomase Failinga 
z univerzity Carla 
von Ossietzkyho 
v německém 
Oldenburgu 
z března 2014:
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Rozhovor se Stefanem Casellim, 
ředitelem Tsunami Medical Srl
Jak se vytvářejí nápady na nové vý-
robky v Tsunami?
Zaměřujeme se na systémové kom-
petence v  technologiích implantátů 
se specializací na páteřní rekonstruk-
ce. To zahrnuje implantáty a nástroje 
pro chirurgy. Je důležité oprostit se od 
„materiálové závislosti“. Řešení může 
zahrnovat polymery nebo kovy. Jak 
ukazují ploténkové náhrady, hybridní 
řešení kombinující kov a silikon je také 
možné. Co je důležité, je pochopení ap-
likace. To nám pomáhá volit správnou 
konstrukční a výrobní metodu na cestě 
k dokonalému řešení. Toto řešení musí 
být funkčně způsobilé a ekonomicky 
proveditelné. Klíčový význam zde hra-
jí bionické přístupy k designu, které 
podporují slučitelnost implantátu jako 
cizího tělesa uvnitř lidského organis-
mu. Příroda je našim dobrým učitelem. 
Zkušenosti z minulosti jsou pokladnicí 
poznání, ze kterého se mohou rodit 
nové myšlenky.

Jak jste se dozvěděli o procesu lase-
rového spékání kovových prášků?
V oblasti implantologie jsou domi-
nantní dva materiály: kov a plast. Pro 
plast je typické vstřikování do for-
my. U kovů jsme zatím rozhodovali 
mezi odléváním nebo obráběním. 
Odlitek vyžaduje formu a frézování 
produkuje odpad, který ovlivňuje 
náklady finálního výrobku. Pro mne 
jako dodavatele jsou náklady na pro-
dukt samozřejmě rozhodující pro 
životaschopnost výrobku na trhu. 
S LaserCUSING máme zcela nové 
možnosti v geometrii, bez výroby 
forem, téměř bez odpadu a se schop-
ností vyrábět v dávkách libovolné ve-
likosti. V neposlední řadě mohou být 
naše spinální implantáty, pokud jde 
o pružnost a velikosti, individuálně 
přizpůsobeny anatomii pacienta. Vý-
hody nabízené laserovým spékáním 
kovů vyšly najevo velmi brzy.

Kdy jste vlastně začali tento proces 
využívat?
To bylo v roce 2010.

Jaké jste od té doby nabyli 
zkušenosti?
Tsunami sídlí v oblasti Modeny, ital-
ského „biomedicínského údolí“. Tak 
se stalo, že mnoho z našich kolegů 
má zkušenosti v oblasti spékání la-
serem. Titan je v lékařské technice 
velmi populární. Je biokompatibilní 
a je dobře přijímán i alergiky. Nicmé-

ně z hlediska jeho zpracování je dů-
ležité si uvědomit, že titan a slitiny 
titanu jsou reaktivní kovy. To vyža-
duje výrobní technologii s přísnými 
bezpečnostními opatřeními. Slyšel 
jsem o škodách ohněm z výroby ti-
tanu, takže jsem byl zpočátku velmi 
opatrný. Tak začalo intenzivní pátrá-
ní po bezpečné a spolehlivé technice.

Tak jste se dostal ke Concept Laseru?
Jak jsem již řekl, naše vize byly od 
počátku postaveny na titanu – pro 
lidské tělo je to fantastický materiál, 
na který se dokonale adaptuje struk-
tura kostí. Z tohoto důvodu jsme 
na nabídku od každého dodavatele 
zkoumali z hlediska bezpečnosti pod 
drobnohledem. U Concept Laseru, 
zastoupeným v Itálii společností Ri-
dix, jsme našli několik zajímavých 
faktů. V  první řadě jde o uzavřený 
systém, který zabraňuje kontamina-
ci kyslíkem, a dále vysokou úroveň 
výrobce ve validaci a certifikaci ma-
teriálů, což je extrémně důležitou 
službou pro nás jako uživatele. Roz-
hodujícím faktorem však byl bezpeč-
nostní aspekt zpracování reaktivních 
materiálů. Concept Laser usilovně 
pracoval na implementaci evrop-
ských směrnic ATEX do jeho systé-
mové technologie. Abych jmenoval 
praktický příklad, výměna filtru je 
velmi bezpečný proces.

Která zařízení používáte?
K výrobě našich výrobků v procesu ta-
vení laserem využíváme Mlab cusing R 
systém od Concept Laseru. Stroj se vel-
mi snadno obsluhuje, splňuje nezbytné 
bezpečnostní normy pro práci s reaktiv-
ními materiály a poskytuje velmi vyso-
kou přesnost.

Jak vidíte budoucí vyhlídky lasero-
vého tavení?
Aditivní výroba je nepochybně ces-
tou budoucnosti. Uživatelé musejí 
pochopit, že laserové spékání činí 
konvenční konstrukční metody za-
staralé. Nemá absolutně žádný smysl 

kopírovat konvenční díly. Co potře-
bujeme, jsou nové přístupy k de-
signu – z hlediska času, nákladové 
struktury a úrovně přesnosti, které 
lze dosáhnout již dnes. Nemá rovněž 
smysl chodit kolem a argumentovat 
finančními důvody. Očekávám, že 
nová technologie dosáhne rychlého 
pokroku: vícenásobné laserové tech-
nologie, vyšší kapacity laserů nebo 
větší prostor k dispozici jsou klíčová 
slova, která již slyším na trhu. Všech-
ny příznaky ukazují, že pokud jde 
o úroveň přesnosti a rychlosti stavby 
komponentů, je stále mnoho prosto-
ru pro zlepšení. 

Aditivní výroba je 
cestou budoucnosti. 
Laserové spékání 
činí konvenční 
konstrukční metody 
zastaralé. Nemá 
absolutně žádný 
smysl kopírovat 
konvenční díly. 
Co potřebujeme, 
jsou nové přístupy 
k designu – 
z hlediska času, 
nákladové struktury 
a úrovně přesnosti.

Stefano Caselli, CEO Tsunami Medical Srl, Modena, Itálie
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Kyčelní kloub s pomocí 3D na míru
Kladenská společnost Beznoska je ryze českým rodinným podnikem zabývajícím se vývojem a výrobou nástrojů a implantátů pro 
 traumatologii a ortopedii. Vznikla v roce 1992 privatizací provozu Chirurgie bývalé Poldi Kladno a navázala tím na více než  dvacetiletou 
zkušenost, jejíž historie se začala psát už v roce 1969. 

Dnes firma generuje obrat ve výši 
sto padesáti milionů korun roč-
ně a v rámci České republiky 

zaujímá významné postavení v oblasti 
výroby kloubních náhrad. Svoje produk-
ty v současnosti vyváží do devatenácti 
zemí, přičemž se díky dřívějším vazbám 
zaměřuje na trhy střední a východní 
Evropy, Blízkého a Středního východu 
a nově navázala úzký kontakt i s distri-
butory z Portugalska. Na kontě má také 
několik patentů a uznávaných ocenění.

Částečná náhrada pánve 
podle Ct dat pacienta
Prostřednictvím projektu „Rozšíření vý-
vojového centra firmy Beznoska s. r. o.“, 
schváleného v rámci operačního progra-
mu podnikání a inovace, získala firma 
dotaci na 3D tiskárnu Dimension Elite 
a následně pořídila ještě novou verzi 
segmentačního programu 3DimViewer 
pro zpracování CT dat konkrétního pa-
cienta. Tím se firmě otevřela nová cesta 
k projektování individuálních náhrad 
přesně na míru pacientovi. Praktické 
výsledky a užití této nové technologie se 
dostavily velmi brzo, a to zejména u on-
kologicky nemocných pacientů s nená-
vratným poškozením kostních struktur. 
Jedním z prvních implantátů, vyrobe-
ných pomocí této metody, byla náhrada 
pánve. První operaci tohoto implantátu 
provedl doc. Rehák se svými kolegy v říj-
nu 2011 na I. ortopedicko-traumatologic-
ké klinice LFUK, SZU a UNB (Univerzitná 
nemocnica Bratislava). V České repub-
lice bylo dosud provedeno 8 operací 
implantátu tohoto typu a na Slovensku 
také 8. Významný přínos tohoto im-
plantátu ocenil mimo jiné osobně i prof. 
MUDr. Pavel Dungl, DrSc., z Ortopedické 
kliniky Nemocnice na Bulovce.

Postup výroby
Vývoj kyčelního implantátu „na míru“ 
zabere tři až čtyři týdny podle jeho veli-
kosti. Výroba hotového návrhu u exter-
ního dodavatele trvá zhruba deset dní 
a další tři dny se provádí dokončovací 
operace fixačních míst a povrchu celé-
ho implantátu. 

Zpracování počítačového návrhu, 
následná výroba prototypu a pak i finál-
ního výrobku lze laicky charakterizovat 
následujícím postupem:

1. Prostřednictvím počítačové tomo-
grafie (CT) jsou získána data, jež přesně 
popisují aktuální stav pacienta.

2. Tyto informace, rozdělené do zhru-
ba tří set řezů, konstruktér načte do 
příslušné aplikace, s jejíž pomocí v kaž-
dém z řezů ručně vymezí kostní tkáň.

3. Výsledkem je počítačový model 
pánve, na kterém se ještě vyhladí plo-
chy a poté je připraven pro zpracování 
na 3D tiskárně.

4. Ve 3D tiskárně je vytvořen plastový 
model stávajícího stavu pánve z plastové-
ho materiálu ABS, který poslouží k před-

operační přípravě. Jeho postupná stavba 
tiskárně trvá zhruba sedmdesát hodin.

5. Po vytištění je plastový model pán-
ve zbaven dočasných stavěcích podpor, 
vysušen a odeslán ošetřujícímu týmu 
lékařů, kteří na něm vyznačí oblast 
resekce.

6. Počítačový model pánve je na-
hrán do systému Pro/Engineer, kde jej 
konstruktér upraví podle zadání léka-
řů, tzn. „vyřízne“ do něj plánovanou 
resekci na základě resekce vyznače-
né lékařem a navrhne tvar kovového 
implantátu.

7. Jakmile je počítačový návrh im-
plantátu oboustranně schválen, použi-
je výsledná data externí dodavatel pro 
vytvoření kovového implantátu, jenž 
se vytváří 3D tiskem metodou EBM 
(Electron Beam Melting). 

8. Nyní je – již v podobě fyzického pro-
totypu – plastový ABS model pánve oře-
zán dle naznačených resekcí a vzniklý 
prostor porovnán s finálním výrobkem 
implantátu. Pokud je vše v pořádku, po-
sílá se implantát lékařům, kteří připraví 
vhodný operační postup a provedou 
u pacienta příslušný zákrok.

Navzdory špičkové znalosti použí-
vaných aplikací a více než desetileté 
zkušenosti se systémem Pro/Engineer, 
hodnotí zpracování takových úloh Ing. 
Milan Sekerka jako velmi složité. Je 
třeba předem předvídat změny tvaru, 
které vyplývají z konzultací s  lékaři, 
a komponovat tak strom tvořících pří-
kazů. Systém Pro/Engineer si přesto 
pochvaluje – tvarově složité geometrie 
zvládáme bez problémů a systém nám 
významně pomáhá při řešení změn 
v konstrukci implantátu, které vychá-
zejí z konzultací.

Na vzniku návrhu a konečném řešení 
implantátu spolupracuje konstruktér 
jednak se zadavatelem, což je ošetřující 

lékařský tým pacienta, a dále se specia-
listy v oblasti ortopedie s dlouholetými 
klinickými zkušenostmi. Důležitým 
konzultantem je také externí dodavatel 
implantátu, který vzniká 3D tiskem z ti-
tanové slitiny. 

Náročné kloubní náhrady, které vzni-
kají ve vývojovém týmu společnosti 
Beznoska, jsou určeny převážně pro 
onkologicky nemocné pacienty s nená-
vratným poškozením kostních struktur. 
Implantát nahrazuje nejen odstraněnou 
kostní tkáň, ale umožňuje implantovat 
i totální náhradu celého kloubu. Uni-
kátní technologie pomáhá lidem, kteří 
onemocněli rakovinou kostí, ale nově se 
v současné době využívá i pro pacienty, 
u kterých dochází k revizním operacím 
v oblasti jamky kyčelního kloubu, kde 
jsou velké ztráty kostní tkáně (v sou-
časné době bylo v ČR implantováno již 
8 náhrad – 3× v nemocnici Na Bulovce, 
3× ve FN Královské Vinohrady Praha, 
1× ve FN v Motole a 1× v nemocnici Břec-
lav). Cena individuálního implantátu 
nahrazujícího odstraněné kostní tkáně 
spolu s náhradou kyčelního kloubu se 
pohybuje podle jeho velikosti okolo 
tří set tisíc korun. V České republice 
a na Slovensku hradí pojišťovna plně 
implantát i operační výkon, který 
mnohdy trvá až 11 hodin. 

Za rok se ve firmě Beznoska vyrobí 
kolem 8,5 tisíce kloubních náhrad spo-
lu s  dalším příslušenstvím. Což není 
zanedbatelné číslo. Hodnota jedné 
kompletní sady implantátů a nástrojů 
například k operaci kolenního kloubu 
vychází na cca dva miliony korun. Fir-
ma nyní vyrábí kolem tří tisíc jednotli-
vých výrobků, z toho 60 procent tvoří 
prodej pro tuzemský trh a zbytek pro 
exportní trh. 

www.beznoska.cz

Sestava počítačového modelu pánve vytvořeného z CT dat pacienta a modelu implantátu  
(vlevo – menší rozsah; vpravo – velký rozsah resekce)

Implantát částečné náhrady 
pánve vyrobený metodou 3D 
tisku z titanové slitiny 
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Nástroj pro výměnu 
zdravotnických informací 
Nezávislá výzkumná agentura KLAS, zabývající se technologiemi pro zdravotnictví, provedla šetření mezi 332 poskytovateli 
zdravotní péče, při kterém zjišťovala současný stav na trhu s nástroji pro výměnu zdravotnických informací, přičemž zkoumala 
spolehlivost, významnou pozici na trhu a schopnost reagovat na potenciální změny. Platforma InterSystems získala celkové skóre 
87,1, což představuje druhé nejlepší celkové hodnocení a nejlepší výsledek v kategorii nástrojů pro výměnu zdravotnických informací, 
nezávislých na architektuře konkrétního systému elektronických zdravotních záznamů. Hodnocení dokládá kvality platformy 
HealthShare jak z hlediska výkonu, tak i z hlediska její perspektivy. 

Podle agentury KLAS hraje inter-
operabilita klíčovou úlohu ovliv-
ňující úspěch projektů v  oblasti 

zdraví populace, které přispívají k trans-
formaci zdravotnictví od kvantitativní ke 
kvalitativní péči. „Zdravotnické organiza
ce nemohou zlepšovat kvalitu péče a nevy
hnou se finančním postihům v průběhu 
péče, pokud nemají možnost sdílet data 
o pacientech a bez problémů převádět pa
cienty mezi jednotlivými zdravotnickými 
zařízeními,“ uvádí se ve zprávě.

„Zákazníci InterSystems projevili Health
Share velkou důvěru a spoléhají, že naše 
platforma tuto klíčovou funkci – interope
rabilitu – zajistí i do budoucna,“ řekl Joe 
DeSantis, viceprezident pro platformu He-
althShare společnosti InterSystems.

Agentura KLAS se poskytovatelů 
zdravotní péče tázala: „Bude váš do
davatel zdravotnických technologií bě
hem několika následujících let schopen 
uspokojovat vaše potřeby týkající se 
interoperability?“ Společnost Inter-
Systems byla mezi dodavateli, kteří 
byli nejlépe hodnoceni jak z hlediska 
výkonu poskytovaného nástroje pro 
výměnu zdravotnických informací, tak 
z pohledu perspektiv interoperability: 
„Devět z deseti zákazníků se domnívá, 

že společnost InterSystems bude během 
následujících tří let schopna uspokojo
vat jejich potřeby,“ uvádí zpráva. „Klienti 
InterSystems jsou přesvědčeni, že tato 
společnost bude i nadále plnit jejich po
žadavky v oblasti služeb, a věří, že v In
terSystems jsou schopni se adaptovat na 
jakékoli změny v oblasti technologií.“

Ostrov stability 
s vysokým výkonem
V  proměnlivé oblasti technologií pro 
výměnu zdravotnických informací je In-
terSystems jedním z mála prodejců, kteří 
si vytvořili „poměrně stabilní ostrov s vy-
sokým výkonem“, jak se uvádí ve zprávě 
KLAS. „Tito prodejci dokázali svůj výkon 
během posledních dvou let z  větší části 
udržet či vylepšit. A tajemství jejich úspě
chu? Nonstop poskytované služby.“

Ve zprávě KLAS zákazníci 
používající HealthShare zmiňují:

 ▸ „Jednou z předností společnosti Inter
Systems je to, že je schopna nám dodat 
platformu pro strategickou informa
tiku, s níž může dělat vše, co chceme.“
 ▸ „Společnost InterSystems svým zákaz
níkům naslouchá. Zástupci InterSys
tems s námi neustále komunikují. Lidé 
z technické podpory jsou velmi ochot
ní a jejich obchodní zástupci jsou feno
menální při mapování našich potřeb.“
 ▸ „Systém upozorňování na klinické 
události od InterSystems je opravdu 
výborný. Je to opravdu důležité, pro
tože máme organizace, které v  sou
časnosti pracují na programech pro 
rizikové skupiny populace a potřebují 
omezit opakované hospitalizace, jimž 
je možno předejít. Rozesílání upozor

nění pomáhá poskytovatelům zdra
votní péče si udržet přehled. Informace 
mohou získávat tak, že se přihlásí do 
systému upozorňování na události 
a pak jsou upozorněni vždy, když se 
jejich pacienti objeví na pohotovosti.“

 ▸ „Líbí se mi, že software HealthShare 
Information Exchange umí pracovat se 
zprávami, které mají různé typy struktur. 
HealthShare Information Exchange je 
velmi flexibilní. Analytická část systému 
je impozantní. Teď se nám otevírá mož
nost zpracovávat nestrukturovaný text. “
 ▸ „Celá oblast interoperability se během 
příštích dvou až tří let změní. Propoje
ní budou vypadat úplně jinak než dnes. 
Standardy FHIR umožní systémům 
elektronických zdravotních záznamů 
komunikovat s  jinými systémy elek
tronických zdravotních záznamů. Celá 
problematika výměny zdravotnických 
informací se tedy jakoby obejde, zůstá
vá zde ovšem jeden klíčový problém. 
FHIR neobsahuje lokátor záznamů. 
InterSystems už upravuje svou platfor
mu, aby byla schopna zvládnout tako
vouto činnost a požadavky. Pomáhají 
nám připravit se na budoucnost.“ 

www.intersystems.cz

V Barceloně voperovali dvěma nevidomým bionické oko

Dva nevidomí pacienti, jimž loni 
v prosinci lékaři ve španělské 
Barceloně voperovali bionické 

oko, již vidí siluety a rozpoznávají oso-
by. Informovala o tom klinika Barraquer 
na tiskové konferenci. Podle španělské-
ho deníku ABC jsou nyní Guadalupe 
Iglesiasová a Carlos Martínez v šestimě-
síční rekonvalescenci, aby naučili mo-
zek přijímat vizuální stimuly po letech 
úplné tmy.

Martínez je teprve druhým člověkem 
na světě, který jako hluchoslepý, trpící 
Usherovým syndromem, dostal toto bio-
nické oko. „Je to optimistický a energický 
pacient, a to je velmi dobré pro zotavení,“ 

uvedla doktorka Verónica Pilottiová. 
Sám Martínez na tiskové konferenci vy-
jádřil velkou spokojenost a povzbudil 
další nevidomé, aby se operace nebáli. 
„Neměl jsem co ztratit, kdyby to nevyšlo, 
zůstal bych, jaký jsem,“ řekl Martínez.

Podle chirurga Jeroniho Nadala se 
těmto pacientům zrak nevrátí zcela, ale 
budou rozeznávat světlo a tmu, pohyb 
i světlo z televize. „Neuvidí však, co se 
vysílá,“ upřesnil Nadal. Dodal ale, že se 
již vyvíjejí pokročilejší bionická oka, 
která v brzké budoucnosti umožní li-
dem například rozlišovat barvy.

Tento typ bionického oka je určen 
lidem s chorobou sítnice nazývanou re-

tinitis pigmentosa, při níž se postupně 
rozpadá sítnice, čímž se zhoršuje zrak až 
ke slepotě.

Pacienti na barcelonské klinice do-
stali bionické oko Argus II, které vyrábí 
americká firma Second Sight. Přístroj 
se skládá z telekamery na brýlích, kte-
rá předává radiový signál receptoru 
a elektronickému zařízení umístěnému 
na úrovni sítnice. Elektrody stimulují 
zbývající nervy sítnice a umožňují tak, 
aby se signál dostal do mozku, kde je 
dešifrován.

Na počtu elektrod pak závisí, jak bude 
obraz vypadat. Přístroj Argus první ge-
nerace měl 16 elektrod, Argus II má 60 

elektrod. Bionická oka vyvíjejí i další fir-
my, například australská Bionic Vision 
pracuje na přístroji s 256 stimulujícími 
elektrodami.

Loni v prosinci magazín New Scien-
tist přinesl informaci, že Austrálie chys-
tá letos voperování bionického oka, 
které se bude skládat z 11 malých des-
tiček po 43 elektrodách. Podle Arthura 
Loweryho z Monashovy univerzity 
v Melbourne, který toto oko vyvíjí, by 
jeho přístroj mohl poskytnout obraz 
v rozlišení asi 500 pixelů. To je prý dost 
na jednoduchý obraz, i když zdravé oko 
dokáže podle něj vytvořit obraz s rozli-
šením jeden až dva miliony pixelů. 

Celá oblast interoperability se během 
příštích let změní. Standardy FHIR umožní 

systémům elektronických zdravotních 
záznamů komunikovat s jinými systémy 

elektronických zdravotních záznamů.
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Přístroj na elektroporaci 
usnadní práci lékařským týmům
Díky spolupráci tří brněnských institucí se podařilo vytvořit přístroj, s jehož pomocí mohou lékařské týmy v preklinické fázi výzkumu 
pracovat s metodou ireverzibilní elektroporace. Zařízení, určené pro tento druh léčby, totiž není pro celou řadu odborníků v ČR 
dostupné. Přístroj zkonstruovaný na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně má navíc až trojnásobný výkon 
oproti ostatním zařízením.

K  čemu vlastně slouží přístroj na 
ireverzibilní elektroporaci? Do 
oblasti, kde je zhoubný nádor, se 

zasunou elektrody. Po úvodním nastave-
ní je do místa vyslána série pulsů o napě-
tí 1500 až 3000 voltů. Jeden takový puls 
trvá v řádu desítek mikrosekund. Mezi 
jednotlivými pulsy v sérii bývá interval 
zhruba jedné vteřiny. Buněčná stěna se 
působením vysokého napětí proděraví, 
na povrchu se objeví malé póry (odtud 
označení elektroporace). Takto narušená 
buňka pak postupně odumře.

V České republice tuto léčebnou me-
todu dosud umožňuje pouze jediné za-
řízení NanoKnife (od AngioDynamics), 
o které se dělí všechna klinická praco-

viště. Pro celou řadu odborníků je tak 
nereálné s tímto zařízením v ceně ně-
kolika milionů korun klinicky či expe-
rimentálně pracovat. I proto lékaři FN 
Brno potřebovali vytvořit přístroj, který 
by sloužil preklinickým experimentům 
a na kterém by zároveň mohli snadno 
nastavit parametry výkonu (hodnota 
napětí, počet a délka pulsů) a umožňo-
val by navíc i přepínání jednotlivých 
aktivních elektrod.

„Rádi bychom v  budoucnu upravili 
přístroj pro velkoplošnou elektroporaci. 
V  takovém případě by se elektrody do 
orgánu nezapichovaly, ale měly by po
dobu velkoplošné vodivé mřížky, napří
klad z uhlíku. Ta by umožnila provést 

elektroporaci naráz po celé šíři daného 
orgánu. Proto náš přístroj nabízí až troj
násobný výkon oproti jiným zařízením,“ 
upřesnil Dalibor Červinka z Ústavu vý-
konové elektrotechniky a elektroniky. 
Zařízení vyvinuté na FEKT VUT v Brně 
dokáže dodat proud až 100 A o napětí 
až 5kV. V oblasti medicíny má navíc po-
tenciál k mnohem širšímu využití.

„Účelem bylo, aby měly zařízení 
k  dispozici týmy, které dělají prekli
nické studie. Naší ambicí rozhodně 
není vyrábět lékařské přístroje. Tento 
prototyp ale nabízí velkou variabilitu 
nastavení, je tedy vhodný i pro nároč
né experimentální účely na živých or
ganizmech,“ doplnil Červinka, podle 

kterého už o přístroj projevili zájem 
i pracovníci ICRC. Kromě narušení 
nádorových buněk je totiž možné 
zařízení použít i při zprůchodňování 
žlučových nebo močových cest a má 
uplatnění také v kardiologii.

Zadavatelem celého projektu byla 
Fakultní nemocnice Brno. „Myšlen
ka vývoje elektroporačního zařízení 
vznikla v roce 2014, kdy jsme cestou 
startup grantu FN Brno zadali výro
bu prototypu elektroporačního zaří
zení kolegům z FEKT VUT v  Brně,“ 
vysvětlil Tomáš Andrašina z Radiolo-
gické kliniky FN Brno. Ten nyní jedná 
o spolupráci se zástupci izraelského 
Hadassah Hebrew University Medical 

44

aktuálně



Center a americkým Beth Israel Dea-
coness Medical Center Boston.

Výhoda brněnského zařízení tkví 
v  jeho univerzálnosti. „Díky generáto
ru lze aplikovat vysokonapěťové pulzy 
pomocí rozličných aplikátorů, ať už jde 
o balónový elektroporační katetr, který 
zkoumáme, nebo další navržené jehlové 
a katetrové aplikátory, které vyvíjíme ve 
spolupráci s  ICRC,“ uvedl Andrašina. 
Ten doufá, že se v budoucnu podaří vy-
vinout přístroj, jenž upustí od současné 
nutnosti celkové anestezie při zákroku. 
„I v celosvětovém měřítku je výzkum těch
to technologií unikátní,“ dodal Andrašina.

První komunikaci mezi FN Brno 
a elektrotechnickou fakultou zpro-
středkoval Biofyzikální ústav Lékař-
ské fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně, jenž dlouhodobě spolupracuje 
s FEKT v oblasti přístrojové techniky 
v  medicíně. „Jedinečná je především 
modifikace zařízení pro využití k léčbě 
nádorového onemocnění žlučových 
cest. A to vše díky úzké spolupráci na 
poli medicíny, fyziky a elektrotechni-
ky,“ popsal mezioborovou spolupráci 
brněnských institucí Vladan Bernard 
z Biofyzikálního ústavu.

FEKT VUT v Brně nabízí ve spolupráci 
s Lékařskou fakultou MU i studijní obor 
Biomedicínská technika a bioinformati-
ka, který připravuje budoucí odborníky 
pro oblast lékařských přístrojů a medi-
cínské techniky. 

www.feec.vutbr.cz 
foto: FEKT VUT Brno

IKEM má na kontě 5778 transplantovaných ledvin

Na 5778 transplantovaných ledvin 
a 5084 prodloužených či zkva-
litněných životů má na kontě 

za 50 let program transplantací ledvin 
v Institutu klinické a experimentální 
medicíny (IKEM). Začal 21. března 1966, 
kdy prvnímu pacientu v Českosloven-
sku i východní Evropě, čtyřiadvacetile-
tému Karlu Pavlíkovi, darovala ledvinu 
jeho matka. Historie programu je v kni-
ze Kaleidoskop vzpomínek.

Nejdéle žijící pacientka je Alena Do-
stálíková, která podstoupila transplan-
taci ledviny v roce 1968. V roce 1975 
jako první žena v Evropě a 26. na světě 
po transplantaci ledviny porodila syna 
a o tři roky později také dceru. První 
ledvina, již dostala od svého otce, jí 
fungovala 29 let. „Teď už jsem po třetí 
transplantaci a až na maličkosti jsem 
vlastně zdravý člověk,“ řekla novinářům. 
„Já jsem do všeho šla po hlavě. Obě děti 
se narodily bez problémů, donošené. 
Já jsem chodila do práce, vedla úplně 
běžný život. Vždycky jsem žila naplno, 
a to i přes transplantaci,“ dodala žena, 
která si tolik přála děti, že je měla, ač jí 
to kvůli transplantované ledvině lékaři 
nedoporučovali. Nyní už lékaři těho-
tenství po transplantaci nezakazují, 

pokud žena má v době početí výbornou 
funkci štěpu. Mění jí jen léčbu, aby se 
nepoškodil plod a zároveň nepřestala 
fungovat transplantovaná ledvina.

Ročně se na světě transplantuje téměř 
80 000 ledvin. Transplantace ledvin 
je podle přednosty Transplantcentra 
IKEM Pavla Trunečky nejlepší meto-
dou léčby selhání ledvin. Zlepší kvalitu 
života pacientů, nemusejí chodit na 
časově náročnou dialýzu. Pokrok me-
dicíny umožnil transplantovat ledvinu 
téměř všem nemocným.

IKEM je největším centrem v ČR, 
každo ročně provádí přes polovinu všech 
transplantací ledvin, víc než ostatních 
šest center dohromady. „Loni to bylo 263 
ledvin z celkového počtu 453, což zname
ná, že ledvinu transplantujeme průměrně 
pěti pacientům týdně,“ uvedl Trunečka. 

Ministr zdravotnictví Svatopluk 
Němeček oznámil, že na podporu 
transplantací je od roku 2016 v úhrado-
vé vyhlášce signální indikace odběru 
orgánů a orgánů od zemřelého dárce 
v hodnotě 10 000 korun pro nemocni-
ci za každého pacienta, který dostane 
orgán či orgány od zemřelého dárce. 
V plánu je hrazení dárcovských koordi-
nátorů v krajských nemocnicích.

IKEM v posledních letech posiluje 
program transplantací ledvin od živých 
dárců, ročně jich dělá 50 až 60. „Většina 
takových ledvin funguje lépe a déle než 
od zemřelých dárců,“ vysvětlil před-
nosta kliniky transplantační chirurgie 
IKEM docent Jiří Froněk. V roce 2012 
zavedl některé nové metody, včetně 
párových výměn ledvin a řetězových 
transplantací.

Ředitel IKEM Aleš Herman říká, že 
transplantace také výrazně šetří peníze 
ve zdravotnictví. „Náklady na pacienta 
v roce před transplantací, kdy chodí na 
dialýzu, jsou v průměru 773 000 korun, 
v roce po transplantaci o 474 000 korun 
méně. Ušetřené peníze se použijí pro 
ostatní nemocné.“

Přehled „nej“ v transplantaci ledviny 
v IKEM

 ▸ první příbuzenská transplantace – 
matka/syn 21. března 1966
 ▸ první transplantace od zemřelého 
dárce 8. října 1966
 ▸ první nepříbuzenská transplantace – 
dárcem manželka 4. ledna 1999
 ▸ první altruistický přímý dárce – přáte-
lé 17. února 2000
 ▸ první párová výměna 2. října 2003

 ▸ první párová výměna „mezinárodní“ – 
ČR/SR 18. října 2007
 ▸ první altruistický nepřímý dárce 
15. května 2008
 ▸ první ABOi transplantace – dárcem 
matka 11. ledna 2011
 ▸ první řetězová transplantace s altru-
istickým nepřímým dárcem 15. listo-
padu 2012
 ▸ první párová výměna s ABOi 
transplantacemi 11. března 2015
 ▸ nejdéle transplantovaná ledvina fun-
govala 42,5 roku
 ▸ nejdéle žijící pacient je 44 let po 
transplantaci 
 ▸ nejstaršímu transplantovanému bylo 
v době transplantace 82 let a s novou 
ledvinou žil 5 let
 ▸ dva nemocní podstoupili celkem pět 
transplantací ledvin
 ▸ první dítě narozené ženě s transplan-
tovanou ledvinou v Evropě a 26. na 
světě – 3. ledna 1975
 ▸ počet transplantovaných ledvin od 21. 
března 1966 do 21. března 2016 je 5778

ABOi – rozdílná krevní skupina dárce 
a příjemce 

www.ikem.cz

„Díky generátoru lze aplikovat 
vysokonapěťové pulzy pomocí rozličných 

aplikátorů, ať už jde o balónový 
elektroporační katetr, který zkoumáme, 
nebo další navržené jehlové a katetrové 
aplikátory, které vyvíjíme ve spolupráci 

s ICRC,“ uvedl Andrašina.
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Mezinárodní centrum klinického 
výzkumu FNUSA bilancuje 
V roce 2011 se začalo v Brně budovat Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Díky finanční 
podpoře ze Strukturálních fondů Evropské Unie a národních zdrojů vyrostly v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA) moderní 
budovy pro výzkumné centrum (známe pod anglickou zkratkou ICRC) a spolupracující kliniky (kardiologickou a neurologickou), 
byly zakoupeny nejmodernější přístroje pro medicínský a biotechnologický výzkum a více než 200 výzkumných pracovníků zahájilo 
výzkumné aktivity a spolupráci s dalšími výzkumnými centry a inovativními firmami z ČR i zahraničí. 

Pět let není ve výzkumu mnoho – 
obecně se traduje, že vývoj nové-
ho léčiva trvá nejméně deset let 

a stojí minimálně deset miliard dolarů 
– nyní na jaře 2016 můžeme tedy bilan-
covat výsledky zhruba pětileté činnosti 
centra. 

Výzkumní pracovníci centra ICRC 
publikovali v  letech 2011–2015 téměř 
900 vědeckých publikací. V roce 2014 
i v roce 2015 bylo podle analýzy Lido-
vých novin centrum ICRC třetí nejpro-
duktivnější ze 48 nových výzkumných 
center financovaných z  fondů EU. 
Proběhlo téměř 150 studijních poby-
tů výzkumníků centra v zahraničních 
partnerských institucích a 39 mladých 
vědců získalo díky svému zapojení 
do výzkumných aktivit centra tituly 
Ph.D. na renomovaných lékařských 
fakultách. 

Centrum se nezabývá pouze aka-
demickou vědou, ale rovněž se sna-
ží, aby výsledky jeho výzkumných 
aktivit měly praktické použití v pra-
xi a dostaly se co možná nejdříve 
k  pacien tům. Proto v letech 2011–
2015 Mezinárodní centrum klinické-
ho výzkumu podalo 5 patentových 
přihlášek na nové léčivé látky a dia-
gnostické nebo terapeutické techno-
logie. První patent byl centru udělen 
na podzim 2015 a udělení dalšího 
jednoho nebo dvou patentů lze oče-

kávat v  průběhu tohoto roku. Jedna 
z  patentových přihlášek je společná 
žádost o americký patent ve spolu-
práci s renomovanou Mayo Clinic, 
kdy autory nové technologie pro léč-
bu srdeční arytmie je 5 výzkumníků 
z Mayo Clinic a 5 výzkumníků z Brna.

Úřad pro průmyslové vlastnictví ČR 
zaregistroval centru ICRC dva užit-
né vzory a dva průmyslové vzory na 
nové přístroje pro diagnostiku, léčbu 
a rehabilitaci. Další žádosti o registraci 
užitných nebo průmyslových vzorů 
jsou dosud Úřadem pro průmyslové 
vlastnictví posuzovány. V  průběhu 
výzkumu a vývoje vzniklo v  ICRC 11 
prototypů medicínských technologií 
a 6 počítačových programů pro aplikaci 
v medicíně nebo medicínském výzku-
mu, které jsou k  dispozici zájemcům 
z nekomerční sféry zdarma.

ICRC samozřejmě pokračuje v apliko-
vaném výzkumu – v současné době má 
kromě čistě výzkumných grantů také 
dva granty od Technologické agentury 
ČR na realizaci aplikovaného výzkumu 
a dvě další přihlášky v procesu posuzo-
vání a další čtyři přihlášky do granto-
vých schémat ministerstva průmyslu 
jako výzkumný partner nebo dodavatel 
výzkumných služeb pro průmyslové 
společnosti. 

Příklady přístrojů nebo 
zařízení, které centrum 
FNuSA zavádí do praxe: 

 ▸ Nové zařízení pro záznam elektrické 
aktivity srdce (elektrokardiogramu, 
EKG), které poskytuje zcela nové 
informace o elektrické aktivitě sr-
dečního svalu a umožní včasnou, 
neinvazivní a finančně nenáročnou 
diagnostiku závažných srdečních 
onemocnění. Analýza ultravysoko-
frekvenčních složek signálu EKG 
také umožní včasné rozpoznání 
různých typů patologií depolari-
zace srdečních komor, například 
při srdeční ischemii, při poruchách 
vodivosti srdečních tkání, při rozpo-
znání poinfarktových stavů a stra-
tifikaci rizik náhlé srdeční smrti či 
nutnosti implementace ICD. Zvláště 
významnou oblastí využití vyná-
lezu je kvantifikace dyssynchronie 
srdečních komor.

 ▸ Přístroj pro řízené dýchání umožňující 
regulaci parametrů dýchání, a to zejmé-
na frekvence, hloubky nádechu a časo-
vého průběhu nádechu a výdech. Za-
vedení do praxe výrazně napomůže 
zkvalitnit intenzivní péči o pacien ty 
napojené na dýchací přístroje.

 ▸Multikanálový celotělový bioimpe-
danční monitor – zařízení pro přesná 
neinvazivní měření hemodynamic-
kých změn vaskulárního systému pro 
stanovení jeho stavu. Tento a předcho-
zí dvě technologie jsou vyvíjeny ve 
spolupráci s výzkumníky z Ústavu pří-
strojové techniky Akademie věd ČR. 
 ▸ Feromagnetický koronární stent z ne-
rezové oceli, který je schopný rychleji 
zachytit a udržet magneticky označe-
né endoteliální buňky, čímž je po ope-
račním zásahu dosaženo rychlejšího 
vyhojení stentu a rychlejší regenerace 
tkáně. Stent byl vyvinut ve spolupráci 
s odborníky z Mayo Clinic. 
 ▸Magneticky navigovaný mikrokatétr 
pro endovaskulární intervence – nový 
typ mikrokatétru a podpůrných ná-
strojů umožňujících přesné zákroky 
v srdci a centrálním nervovém sys-
tému řízený pomocí stereotaktické 
magnetické navigace posouvá ku-
předu mikrochirurgii v  kardiologii 
a neurologii. 

 ▸ Infuzní míchací pumpa pro ultra-
zvukové kontrastní látky, určená 
pro podávání kontrastních látek 
v ultrazvukové sonografii, představu-
je významnou inovaci v oboru, neboť 
umožňuje precizní aplikaci směsí růz-
ných kontrastních látek.
 ▸ HandgripForce Meter (HaFoMet) – 
přístroj pro měření síly stisku ruky je 
zařízení určené pro vyšetření pacien-
ta na změnu krevního tlaku po zátěži 
pomocí stisku jednou rukou defino-
vanou silou po definovanou dobu. 
Uplatnění najde v kardiologických 
ambulancích i v ambulancích praktic-
kých lékařů.
 ▸ DeskBalance – zařízení pro měření 
stability pacienta a výcvik za účelem 
zlepšení stability. Kromě měření sta-
bility umožňuje také provádět výcvik 
pacientů např. po cévní mozkové pří-
hodě (tzv. mozkové mrtvici) pomocí 
několika jednoduchých her. Tato tři 
zařízení byla vyvinuta za spolupráce 
s  odborníky z  Vysokého učení tech-
nického v Brně. 

Mgr. René Samek, MSc., MA. – ředitel 
pro mezinárodní strategická 
partnerství ICRC

Foto: ICRC

Infuzní míchací pumpa pro ultrazvukové kontrastní látky

HandgripForce Meter (HaFoMet) – 
zařízení pro měření síly stisku ruky
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 UNIQUE MANUFACTURING METHOD
Partial Replacement According to CT patient data

• Implant is designed based on patient data obtained by computer tomography.

• It is designed from larger defects up to partial replacement of the pelvis.

• Implant is produced by 3D printing method EBM (Electron Beam Melting), using as   
    building materiál titanium alloy in powder form TiAl6Va ELI (ISO 5832-3).
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